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 1 هل 0

 0 ذنلط
 5 ديس و ياسا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو + نب رفاكملا نم منج رئافش ىلع ىنأذا

 نيدلا موب ىلا نيعمحا هعا_او + نيمهاطلا ني.طلا هءاكاو هلا ىلعو + نررخألاو ا

 + ىراقلا دمح ناطاس ن. ىلع + ىراعلا هبر مر ١ داسعلا رقفا لوة.ذ ( دعاما )|

 المح هباب ىف فنصام عمجا + ءافطصالا بحاسص لئامش ىف + ءافشلا 00 اول

 م رسل همدخا نإ ةدنصو 7 ءاضقتس ال ءاجوتا ىلا لودولا نامل مدعل ن ءاف.دسالا ىف أ

 كلاسسم كلسىف كلل-ا نا ءاحر + ةاّملاو بارعالا َقْيقَم نه هب قاعشام ضعءب حرعشللا |

 تنضملا نأ #3 قيقحتاا رو-هيط داك » قفوتلا هللا و لوقاف + ءازخلا 3 ءاملعلا

 نيعبراو عبرا ةنس ناضمر رهش ىفن ليقو ةرخ“ الا -ىداح عباس ةعما موف قوتو |

 « وحنلاو ةغللاو ثيدحلا مولمل انَقَبِم + هناوا ديرفو هنامز ديحو ناك ىلاعت هللا همحر |

 ١ حرش ىف لاكالا ةديفملا هفمئاصصت نمو + باسنالاو برعلا مان املعو + بادالاو |

 ' بيغ هيرسق راوثالا قراشم اسهنمو ىرزامال « سم حرش ىف مما + لكاد 5 ظ

 | هلو كلذريغ ىلا عرذ ما ثيدح حرش اهنمو فططملا قوق>ىف 0 اينو كدا
 | ةثامعراو نيعيسو تس هت نايعش فاصتنو هدلوم ةق.ثم نيماضم 2. ةهفيطل راعشا |

 ا ثريدحلاب ءاحقل ةاو ديلا رداع ءادتقا 40 مي> ر ملا ا مح رلا هللا مسإ ( لاق ةنامسمحخو

 ١) ديلا (



 فيكم نجس

 لملو ةئطاسشلاىف م ةلدخلاو ةلمسلا نيب .ةيحتلاو ةياصتلاب نوتأي ؛ثيح ةبراغملا قي رط

 ةلزنع ؛ةيحنحن رلاو :ةمئاحرلا تافطو .ةيييهولالا :تعلب ىلع ةلمثشملا ةلميسلا ناب !راعشأ هيف

 دنكعلا نعم ماسمتال . نختاالا :نطاثنا] :ماهضن !نم. كيالفا دبحو تلا ,ةل نم ,نيتداه_ كلا نطق
 لدق ةيححصملا ختشلا نضعب ىف : مث ديمحتلا لاقم ماقملا اذه .ليص# قيفوت' ىلع تترتيل

 لضفلا وبا طظفاحلا مامالا ىخذاقلا ) هيقفلا خيشلا ةخسن ىفو ( هيقفلا لاق ) هلل دا هلوق
 هنو تيخا:ختقلاو داضلا ثيلتتب 6 ىصحبيلا ) نيعلا لمد( نضيع نب ىو م قت: نابع ا

 ىلاعت هللا ةححز )3 .نولاب ري نه ةل.ق ثالام نب :تضحم ىلا ةءن وهو ىطاشلا ةناور تبث 5

 ةيمالس م لاوكلا/اينأب را ضن نو قادنمب ناسقملا ىم لاح دلل نق هايز اب كنقلو م هلع
 هلوةمن» لكلا غقيا.ةلم_سبلا لبق هب ىتأي نا هلعفىف قئاللا نكلو هدعن نم: ؤا :فنصملا
 ءارو ناونعلااذه لد. لغش نا ىلوالاف هقحىف محو عقوف 5962 مدت نم ىثاخم هلعلو

 كثحابم قيقحت مل ناكملا اذه راغم ن واوا رخآ مف وا//نايبتلا متصق لع باتيكللا

 كفا انو .ءايملعلا ايقياصتو اك نبق ةلمكيلا ةيوج ويم اهم |قليسامو هادو ةلدسدلا

 نلملا نود .دويصقملا ف: ءاغارلا ناد وهل اك انج اكن ضمب اهتم انرط زك د دن ىءالدنلل ٠
 اذا لدفلان ال ةيمومانلا ةادافال_ ةيميسالا ةلمجاب ( هلل دخلا ) ناك ,بفدصاا نا وكت دوشلل
 دنع قارغتسالا هيف ماللاو .هنراقام اذكف هل تايثال نامزلاو نامزب ,هلولدم نارتقا ىلع

 هس رط وا لاخلا ةقيقحىف ىلاعتو هناح.س هلل وه اعنا لك لكذا ةلزتءمال افالخ ةئسلا لها

 قايم دج وتلا ىذه دىلدفلا بان نم هر فجل ةحيد و0 ىجم الا وم عابرج رغما نزال الل

 ومسلا نه .ليضفتلا لعفا, لمس لاو ئدملاىف .املتحارنابؤز ىعملا] ف حار اليل اق هك اراشملا نع

 ىنسلسا ءاهسالا هلل ناف ميمعتا ةفاضالاو ىلءالاهمساىف ةكراشملا نع زاتمملا ىا عافترالاوهو

 ىلاعلاب ىمشالا ريس شل ىف ىوثبلا باريغااو ىلعالاو ىلعألا وه هدانا سم ىف اهم دحاو لكو

 كلملا ١) صوصخللا ىا اههعفر وا امهيصْنن امهعطق زوو درفتملاك هلل ةفص (صخلا )

 نع اىهاطو انطا دا.علاو دالعلا ىلع ءاليتسالا صاصتخاب فوصوملا ىا ىلا حالا

 ثرحم ةياسملا ةياهنو ةعنملا ةياقىف هنال ةظولغمو لذ هلو- موحنال ىذلا ةيزعالا هجو

 ىا 6 هنود سيل ىذلا ) اه يس ميلا مغ وه قكيسفلالا كاقومدماءل]ةلوضالاو

 ميدف لوا هناف ءاقلا ىنعم ديفيف ةبناسمن لحتو هيباغ عضو ىا ( ىهتنم ) هنم تيرق

 ناكواو دحا اهكردي ةيان هنم برقال سيل هنا دارملا وا ءاهتناالب ميرك , رجاو ءادشيلالب

 سو هيلع ىملاعت هللاىلص هلوةن٠ سيتقم ( ىعيم هءاروالو ) هلوق هئاليو ةيانعلا لها نه

 ىمراا لصاو ىروال دصقم هدعب وا هريغ سيأ ىا مىهسد الاؤ ى بص هللا ءارو هزل

 ةغبانلا لاق ىمارلا مهس هيلا ىهتذي ىذلا فدهلاو ضرغااب هبش ىدرلا عضوم نيميملا حتش

 اذهو ( لس و.) هباضال نيئمضتملا هعايتاوىا (هلاو دمت ىلع لص مهللا) لاق مث ديما

 .ةححصملا خسنلا هيلعو اهرسكن م غلبا هناف ميلا مغب كلملاو ارذاو الوا د>ا هيرشال

 همي يستسلم اتا نا” قا ذا 11011 ط سن17: قلادات تضل” شالا ات تس قا طن لقال



 ما 4 م
 تهتنا 4 ءلاف باطم بلاطأ هللا دما سبل ىا ةياهئلافو #«# بهذم ءرملل هللا ءارو سالو #

 ىلات هنا نيتلجلا لصاحو دصّس ةباغ هب ناعالاو هتفرءم ءارو سلف تفقوو لوقعلا

 قارا نركلا اماو-ةيابن- قبلا دفنه و :ةيافأ بزقلا نوكيل:ةفامو يح قالو. ةهجف نبل
 دعبلاو برقلا وه امئاف تبرق امل دعامالو تدعاب امل برقءالو ثيدح وحن ىف تراثلا

 هللا الا كلاسسلا دهشبال ثيحم بحخلاىف برقلا لاك ااو ىسحلاو ىروصلا ال ىوذعملا

 هللا نع ةلفغلا وه دمبلا هياهنو هاقس ىقسو هسفن نع ىنشي ىت> هاوسام دوهش نع ىنشو

 همرك لاكو هدوجو ىلع ةلادلا ةلدالاب ىا ( ىهاظلا ) هاوسو هقاخام هكراشي هجو ىلع

 ةيلابخلا ةوقلاب انظال ىا ( اليختال ) امطتو ( انبي ) هدوهش ىف ةقيقملا نيعل هدوجو
 دارملاو ةيمهولا ةوقلاب اطاغالو ةححصم ةخسن ىف م5 اهوالو ىا ءاهلا نوكس ( اهوو )

 انم مهوو نط ةهج ىلع سبل انل هروهظو هتاعونصم ةلالدل هتافصب ىهاظ ىلاعت هللا نا
 مهراصبا نويعب ءامحالا هنوريسو ايندلاىف انرئاصب نوعي هانكردا ارون بلغي اروهظ لب
 هتنادحو قيقحتو هتهولاو هدوجو بوجورىلع ةلاد تاق وللا عيجح نا لصاحلاو ىقعلا ف

 دحاو هنا ىلع لدن « ةبآ هل 'ىش لك ىفف
 هناف اهزنت ىا ( اسدقت ) هتافص نود هتاذ رابتعاب ىا نطابلاو ةخساىفو ( نطابلا )
 ةغل نوكف مضب 6 امدعال ) كلذ ءارو هللاف كلاس رطخام لك هريغو ىللازغلا لاق اك

 تدب دق هنآل هرونأاو هدو>و ىتأ هروهظ مدع ىضْتَسال ذاامدعو ادقفال ىا نيحوتفملاف |

 هجو ىلع قيفدتال نمضتملا قيقحتلاو همدع لاحتسا همدق تدئامو هءدق ىماقلا ليلدلاب ظ

 ة.سيئلاب اذهو هتافص هناك -دجا طرحبالو هتاذ ةقيقح دحا كردبال نطاب هنا قئفوتلا

 ليلعت وا زير, ىهطلدلالوق اماو زيبقلا ىلع اءهيصنو هللا الا هللا فرعبال هناف هاوسام ىلا |
 هلوق ىف ىنعملا بسحب حصيال ليلعتا ن نكل ىنىلا اذهىف احب ناكناو وهف انطاب هنوكل |

 ىنغتسال ءىش لك ناف هماعو هتعر *ىد لكب طاحا ىأ 6 املعو ةمحر ءىث لك عسو )

 11 و ادادعاو ءاصحا تابلكلاو تايئزحال لماش هملعو ادادماو اداجتا هتحرنع |
 مالكلا نمضتي نا سايتقالاو املعو ةمحر ءىش لك كيلكو نالوا لافتا هل وق نط فاسقم ١
 ةحرلاب لكا ىا ( غبساو ) هنم هناب راعشا هيف نوكيأل هجو ىلع ثيدحلا وا نارقلا نم ظ
 بتارمو مهتالاك ردق ىلع نينمؤملا ىا ( هنايلوا ىلع ) ةيادهلاب هاما رعلاو ةصاخلا |

 ةمعنلا ف هغل ارودقم نوكسف مغب ةذءسن ىو ةمعن عمج حتفف 0 مسن مهتالاح

 ىهو ةميمع عمج ميلا ديدشتو ةلحهملا مغب 6 ٠هع ) هلوقل مثال ريغ هنا عم ءايلا تكي تكل
 ةميمع ةلخ مع لخت لاَ هناف ةمع عمج اهنا نيشحلانم لاقنم مهوو ةماتلا ةلماعلا ةماعلا |

 ىقعلا باب راب ةصاخ ةححر هل نكل ايندلا سماىف ءش لك تعسو هتنحر نا نيا طفلا |
 طبخ ء ىث لكب هملع اذكو ةيالا نوقتي نيذلل اهبتك أسف ؛ىث هالك يعفو ىفحز وا الاقيلك

 بابرال 7 ديرولا ليح نم هيلا برقا نحنو متذك انا مكعم وهو لاق اك ةيعملا ىنعمي |
 ا يس ير و جوج ب ب وو ص عج ع محب حج وعم يو حي يعم وم

 (صوصخلا)

 ظ

 ظ ِْ
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 بللللل ل رس 27بتتْت7ْاا7ا7االملال

 ١ لوو د: ضعفا ماليبو 4داملا هاك لس عقر وز هلع لديك ةصاخ_ ةيغم: نتف وصحلا

 لم ان هللانا نزال هنع ىلاعت هللا ىذر ربت آلا قيدصلل ملس و هيلع ىلاعت هللا ىلص اند

 ا

 رفتلا ماقم ىلا ريشم. لوالاو عما عج عمح ماقم ىلا ريشم ىناثلا ناف نيمالكلانيب ةقرفتلا

 نود عمجال ةعوضوملا واولاب “0 هذه ريدصت نا نه ى طدلا هركذام اماو عنملاو

 ةيعج ةدايزب حولي هبةرعشم دحاو فوصوم ىلع ةيقاعتملا تافصلا ءازجا نا عم اهليقام

 ةيعقعا واو :ريغنم اهم: قؤي ةدتزفملا:تافصلا :ءازجا نال ةيف>. ةشقاتم هففإت ةيعم ظاتراو

 فالي فطاملا ناينا زاوج عم دودولا روفغلا وهو ىلاعت هلوقك ةيمسالا للا ىف

 هلابحا لجالو هنايلواىف ىا 6 مهف ) هللا لسرا ىا ( ثعبو ).لاق اذهلو ةيلعفلا لما

 ىلاهت هلوقل هنايلواب دارملا مه نون :ءؤلا مث هءادعا ىلا ةقيقحلا ىف لسري مل هلا لبق اذلو

 افودوه ةلاسرلا غب هامش نصا الس مع است ىا ( الوسر ) مهن ثعبذا نينم ولا ىلع هللانم دقل

 ىهلالام ل 0 نود ىرشبلاوا ىب رعلا مهسنج نم ىا ءافلا. مضب 6 مهسفنا نم (هنوكب

 قعفبلا عمج لوالاف مهسوفت ف مهمظعاو مهف رشا ىا نيساا بصن و ءافلا حّشب هوا (

 | مهسفنا بصنو امهم هب الاى ءى رقم امه عمجو سيفالا نه لعفا ىناثلاو ءافلا نوكسإ

 ربخ هنا ىلع عفرلاب طبض ىئاوْلا ضءءلافو لاحوا لدبوا الوسر ةفص هنا ىلع ىناثلا

 ( امجحو ابرع ) هف رسما هيف ايوغسمم راص مغااب سفن نم مهسشنا وه ىا فوذحم ادتيم

 ةيرقلا ناكس نم معا انه برعلاب دارملاو امهيتحتف ىف ةغل وهو ايو نوكسف معلب

 مهريغو دنهلاو كرتلاو سرافلا لهال للءاشلا برعلا دض مجعلاب دا رملا نا 6 ةيداملاو

 ىعوتل انا ادرو مهسشا ريمضنم نامزال نالاح ىحلدلا لاقو زيرقلا ىلع امهيصنو

 وهو مهرايخو مهالعا ىا ءافلا حش م عسشناو هتيشاح ىف مهضعل لوق امآو نيسوفنملا

 مهسفنا ظفل نا ىلع ىنيم هلعلو أطخف ءاياوالا ىلا دئاع ريمضلا نال اهمض زوخنالو ةسافنلا نم

 الا هبف مالك الف ناثلا مهسفن ا ُّى مضلا زاوح مدع دارا ناف الاو هدنغ ارركم 3 ظ

  مهامتاو مهرهطا ىا 6 مهاكزاو ) ضحم طلغف اقلطم دارا ناو حصيال هليلعت نا 0

 ىميمردصم نيميملا حش 6 ىمنمو ) اعبطو الصا ىا ةيقوفلا رسك و ميلا حتفي 6 ادتحم )

 ىمر لثم ماللا لتعم لعفلا ناك اذا هنا هريغو ىلا رك ذدقو ءاقتراو ةدايزو اومن ىا

7 0000|[ |[ 1[ 1010111111 
 برشمو برضمو لتقل؟ ادرطم اسابق نيعلا حتشب لعفم ىلع ءىجي اماطم درا ىنالثلا |

 هللاو هنم ناكملاو نامزلا ىمساىف ريتعي ديقلا اذه م لتعمل, هدبقل هجو الف ةيفاشلا ىف اك

 ةفرشملا ةكم اء, دارملاو ماقا اذا دّتح نم دّتحش ناكم امسا امهنا ىطدلا راتخاو معا

 ( موججراو الايتباجترو اعف الان دح ىدايز راو ىقالشس الأ تفريخ فا اسر كل

 اما ىا ( املحو ) القمت .ىا 6 القع ) مهنزرا ىا ىناثل» مهسفنا ىلع افطع بصنلاب

 وه مهقلاو اناذع يطا نيعمأإ ةحم .ذ ىفو ( امهفو املع ) مهمتا ىا ( مثرثداد )



 - هل

 تاز'املا زاو>و تا.حاولا بو>+و» ىرو رض مغ لقعلا ركن ىنا ىذاقلا لوق برؤالاو

 ' لاز املع ىا( انيَغب ) مهديزا ىا مهافوا ةخسنىفو مهدشا ىا ( مهاوقاو ) معولا ةلازا

 اريص ليقو ادج ليقف ام ةصخر هيف سيل الان امامها ىا( امزعو ) اقيقحن بررلا هيف

 نوكف مضب ( امحرو ) ةحر ةدايز ىا ( ةفأر ) ةحيم ةخسن ىفاك مهب ىا( مهدشاو ١
 اهنوك نوقالاو ءاا مهب ىئاشلا ارق احر برقاو ىلاعت هللالاق افطعو ةتحر ىا

 ءاعا هيفو ىلا هركذ 5 ىلظفل رباغت درحمال صيصخم دعب ميمعت وهو روصقم ةخسن ىفو

 زيبغلا ىلع تابوصن» انهىلا اهوو الي“ الهلوقنم مث محر فؤر نينءؤااب ىلاعت هلوق ىلا

 امهف (امس> واح ورا هرهط ىا فاكلا ديدشت ( هاكز ) كلوش هلصق اذلو هدعب امل افالخ

 نع الو> نازيمم ىطدلا لاقو زيبقلا فالخ ىلع اهريغال امهنيع هناف ريمضلا نم نالدب

 امهنيب عاسطقنا لاكل اهليقام نود فطاعالب ةرفاا هذه دارباو نيلوعفم امهنوك

 حصي امنا مالكلا اذه نآل هنع تردص ةلفغو هنم مهو وهو ىهتنا اءلسو انو امهفالتخال

 فيثك مج وهو دسحلا مسحب دارملا مث هاشاح ىف فطعلا كرثو ءاكز ىف فطعول

 هن وكلف سو هيلع هللا ىلص هحور ةبك زئاما ىنطات فيطا مسج هناف حورلا فالخم ىرهاظ

 لوأ ل وهياعىلاعت هللا ىلد لاقاك هناف ىشحلا لاق اهف رشا نهال ةرهطملا حاورالا فرشا

 كالواكال وا ىورا5 هدو>و رونوهحور ةكربب قاخامعا حاورالارئاسو ىجور هللاقاخام

 لارا وملف ءادطسج هك 2 امآو ىذا فءشاول و ينم حي هناف كالفالا تقلخ امل

 هلاقأك ةنحلا ءاعال مزمز ءاع هلسغو هنم ناطيشلا ظ> جارختساو هردص مالسلا هيلع

 نيتيانك مسجلاو حورلا نوكي نا نكيو ةيارد امهنيب عمجم ةياور حص نا هنا الا ىتحما

 ةذاارا ق”لافا تنك“ قدحلا" تزعأو ةقحعا اح نم ناك قع ااجوناف :قاخكلاو قلما َنَع
 ةلالو هيف انه لاقو فوطعملاىف ىنعم ةدايز نم دبال نا فطعاا زاحا نم طرتشا اهحرو

 ثيح ىاخلا دعباو ةداز ريغنم دحاو ىنعلاو ناظفالا رباغت ناو فطعلا زاوج ىلع

 ةلدسقاو رينا عجسلل كلذ لمف هلعاو واسمالو دئازال اذهو انه لاقو نيمضوملا ىف هعبت
 الضف ةماعلا ىهاظف دسحلاو حورلا نيب لضفلا اماو ةحرلاو ةفأرلا نيب قرفلا كل

 اراع ىا ( اضوو اسنع ) ةأربو هللا ههزت ىا ( ءاسثاحو ) ةضاخلا ءالضفلا نع
 نايواستم امهنا معز نمل افالخ ميمعت دعب صيصخت وهف سوماقلا ىف هب حرصام ىلع

 ىا دملاب ع هاناو ) معوو بيغ نه ىا ضفاخلا عزب امهبصن . ىعدلاو ىلحلا هعرتو ظ

 ةمكحلا نم ةذوخأم اهناف ةلاهملا نم عنبام لصالاف ىهو ( ةمكح ا ىلاعت هللا هاطعا
 ناقنالا ىلع ةينبملا مكحلا ىلع ةلمتشملا عئارسشلاب املغ ىا روفنلا نه عناملا ماجللا هو نيتحتشب

 هيف ىلطدلا هعبتو ىشحلا لاق ماكحالاب ءاضق ىا نوكسف مشب ( امكحو )) ماكحالاو

 لقةعاا ةق.ق ىف فاتخاو ىلوا ىناسألا ىنءملا ىلع لمخعاف ءوثلا كاردا ةغرمسسو 0

 ا



 هوت 7 1س

 ناسناحتملا فات 2ناوهو فيرطتلا باوصلاو امدحانم ف.رحنوهو في رحتلا سين

 م 3 صخلتلا رصتخم حرش ىفام ىلع رخ آلا ىف ةدايزلا نوكتو ٍفورملا دادعا ىف

 دك انا ا ءهعمجو نافدارتم مه هلو ىن :ًمفلتلا برىعغعاو هينا !| هيل وءفملا ىلع نايوصن»

 قحلا ة هيؤر نع (مايمءانيعا) مو هيلع ىلاعت هللا ىبص امس بمس ىلاعت هللا حف ىا (ه.حاقو)

 نيعالل ةفصايمع يي دعبأو ايوب قيكاشف تش ءايمع عمج نازكياف معناوخلو

 ةرثكلا نعم ةلقلا عج ىايدق 0 عمجم ىتاينا ىلوالا ناك ىثحلا لاقوىمعا عجوهو

 واق ةيولات جولات ةلنوم كت درعلا ىلاغ هولكتلا فارقققا رانج / يما نانغت لفانيلاب نوفق ااا وقتك

 هبدارملاو حيحصلا ثيدحلا عيتدنكل ةرثكعمج هيىتأينا ىلوالا الاقو ىلحلا هعبتوءارقا ىا

 ةييسنلا رومالا نم ةيددعلا ةرثكلا ىنالقسعلا ظفاحلا لاقو ىهتنا ةرثكلا ثيدحلابو انه

 51 رافكلاناىلا ةراشالل ةلقلا عج ىلا تيد رثكلا عج نع لودعلان وكي نا لمتحف

 سعاشلا لاقك لج و نع بولقلا باق ىدباىف هباقتلدبىمسو باقعمج (ابواقوإ) نيملسملا ند

 بلقَس هنا الا باقلا الو * هيسنلالا ناسنالا ىمسامو

 ىافاغ انبواق اولاقو ىببال وهف فالغىف لعج هنآك فاغا عمح نوكسف مضب (افاغ)
 (امص)نذا عج ةزمهلادع (اناذا. وا اهيلالصتالاهنال اهمهفنالو قاقرتلك ىتأال فلغ تاوذ

 ى اعت هللا ىبص هنا نفا1عإاو هى هصنلا عمسأال فاد قيساك مصاال ءامص 0 م ديدشتف مب

 تليقو مهمولق تعوو ,هراضبا تاتجاف ةضالا اذان هطلو ةلفضاو !تاينان هانا سو هيلع

 همظعىا (هرزعو)) هبءاحامو لسوهيلع ىلاعت هللاىلص ىلا قدصى ا هب نم افإ) مهعءامسا

 موالارزعلا سوماقلا ىنفددشت و ف لاق ثيح ىناسملتلا مهوو ءازلا ديدشتب وهو هرقوو

 ةدواعم نم عنمي هنال رزعتلاهنمو عئاارزعلا لصاذا هودعنم هعنم ىنعملاوا ميظعتلا ربزعتلاو

 هورقونو هورزءتوهلوسرو هللاباونمؤتا ىلاعتهلوقىلاءاعإا هناعاو هدياىا (هرصن و حببقلا

 نمضتمه. ناعالاناف ريخالاىلا نوكينا رهظالاو امهنم لكل نوكينا زوجتي الاىف ريمصلاو
 مئانغف ىا (ةداعسلا نغم ىف هليملاعت هللا لعج) ىذلا ىا (نم) هلوق لعافلامث لمأتف لوالل
 اموسقم ادصنو اظحىا نوكسف رسكب (امسق) ةيئاشالا ةدايسلا زيحو ةيناعالا ةداعسلا

 فدصو)) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب رفكى ا (هببذكوإ ردصم وهف فاقلا حتفاماو
 (هللابتك نم) ةينارقلا هتايآ لوبق أع لاموا ةيئاهربلا هلا زخعم نع ضرعاىا (هتايا نع

 ةذءن ىف م ةواقشلا ىا رسكدو احوتفمدملاب (ءاقشلا هيلعإ) بجواو ىذقو ردق ىا

 ىنءال و ىهتنا دودمموهو باذعلا ءاقشلا ىناسملتلا لاقو ىنالا ىلوالانم ىلوالا هو

 دميو رسعلاو ةدشلا ءاقثلا لاق سوماقلا بحاص نا عم ةداعسال ةلباقملاب ةعالملا مدع

 ىقشنتل نارقلا كيلع انلزنا ام هلوقو ىتشف ىلاعت هلوق هب رسف اك بعتلا هانعم نا ىهاظلاو

 امزال امتحتم ابوجو ىنعي ايضقم اح ىا (ام>)) ملعا هللاو فراعتملا باذغلا ىنععال

 ايئدلاىف ىا (هذهىف ناك نمو اعطقو الصا هيف ليو#الو ليدبتالو هلع نم هلدبال

 ايه



 ةيلمعلاو هيملعاا روهالا نع ىا (ى 1١< ةيثيدلا (!تالاكلا نيم لحم ىه ىتا ةيندلا

 اهيفوهف ىا ريخوا لعاف (ى«ا ةرخ . الاى وهف) قدصلا ةريصنو قا قيرط نعوا

 لها ليس ةيؤرو ةاحنلانع ىمعاوا ايندلاف ناك امث ىمع دشاوا ىلوالا قب رطلاب ىمءا

 رصبسال ايندلا ىف ناك نه ىنءملاو فصو لعفا نيعضوملاف ىمحا نا لصاحخلاو ئدولا |

 هلباو لهجاك ليضفتال ىناثلا ىمعا ليقو هتبانع لييس ىقعلا ىف ىررال هتياده قب رط

 ليضفتلا لمفا نال بوقعيو ورمعوبا هلي ملو اليس لشالوبةي للف ىلع تمام اذهل و
 ايندلا ىف ىمعلاب داري نا دعببالو مكلاامعا ىف اك طسوتملا مكح ىف هفلا تناكف نمي همامت

 ةيوئنملاو ةيروصلا قيرطظلاب ةَرخ ا عا هن 14 و ةيئيدلا رومالا ىف ةلالضلاو ةلاهملا

 مغ نوكسف حنش (ومع ةالصإ ىنعم 3 اثنا ىن.م هيريخ ةلمح ءليديوالالا هللاىل<)

 ديزيوا هللا اهدي زيو ىا ءامالانم لوهحلا ةغيصب (ىمغتو) امئاد اددع ديزت ىاوغلا نم

 لدنءايلابىرتكى مغ ىلوالا لدب ة>.# ةخسن ىفو اهيف دازب وا اهسشن ىف ديزت ىنعملاو انا اهءاوث

 رثكآلادنع رهشالا ةغللا هناعم ىنيملاىف نسحتسملا سانجلا عينص ةهجنم ىلوالاوهو واولا

 بلاغىفو ىهتناءامتا ىلاعت هللاءاعاو اومنومتاولاق ام رو ءامث ىمن هريغو لاملاىمت حاحصلا ىفذ

 وغيةغاىفو ىلاخلا لوقنا نيبتي اذهبو حصفا هنا ليلخلا نعو واولاب ونت ةححصملا خسنلا

 ىدابازورتفلا . ندلا دج :هخيبش, ةشزابعاو روهمللا ةفلاحلا :فيمضلا,روه فبعض وهو

 واولاب هعمسال قاسكلا نع لقناماماو ىمني ىمنك هدازومام لاق ثيح سوماقلا بحاص

 هت مياست ىلع هنا هنع باوحلاف هوف رعب يف ملس ىت تاأسمل مياس ى.نم نبوخا نمالا

 لش اذلو هعابتا ىا (هلاىلعو) ظفحي نم ىلع ةحراص ظفح نمو مهريغل ةغل فيكي

 فاطعلاو هيراقا لالاب دارملاوا ميدعل دعب صيصخن هنأ ىلع هو ةذءسن ىفو هناضاو

 ايظع ايست ىا (املست) ىلص ىلع فطع ماللا حت (لسو) ميركتلاو فيرسشتلا ةدايزل

 أهعااب ةيبأ هاا مث لصاوفلا ف ىعرملا عحسلاب لخوهو اريثك ةدايز خسنلا ضعب ىف عقو لن

 اذكو ركذالك هيلع مالسلاو ةالصلا بوجو ىلع لاد الست اوماسو هيلع اولص اونما نيذلا

 فنا متر ثيدحو ىلاعت هللا هدعباف رانلا لخد ىلع لصي ملف هدنع تركذ نم ثيدح

 ةيعفاشلا نم ىميلخلاو ةيفنلا نم ىواحطلا لاق +بوإ ىلع ايليسي لف, دنع تركذ (لخيو

 نوققحلاو ةيم ضرف رمعلاىفاهنا ىلع روهملاو ةلبانخلانم ةطبنءاو ةيكلاملانم ىمخللاو

 (دسباما) ملعا ىلاعت هللاو مسو هياع ىلاعت هللا ىلد ب وا ملك امن ال
 ماشه هزاحا اهحتشبو ىباحلا لاقو ايونم هنوكو هيلا فاضملا ىفذحل اينبم لادلا مهب

 هيلا نانو ىاقوت ا !زكذؤ متنا اهضن انك و إةفؤتم اهمث ربو فو نعم نيغمتا ساحتلا لاَقَو

 مالسلاو ةالصلاهيلع دواد ليقف دعباماب ملكت نم لواىف ءاملعلا فلتخاهنا لسم حرش نم

 لصفهنا مهنمريثك وا نيرسفملا ضع 0 ةدعاسنب, سق ليقو ناطش نب برعي لبقو

 ىهتنا لطابللاو قحلا نيب لصفلا باطلا كضقف نوققحلا لاقو دواد هينوا ىذلا باطلا

 (ىفد)



 هسا روس سس سر سس سس سس سس هللا
 جر نا دارا اذا ملكتملا ناف دعب اما بالطألا لصفىف ىنعي هيف لخدبو فاشكلاىفو
 بيرغىفو ىمتنا دعب اما هلوقب ىىلاعت هللا ركذ نيبو هني, لصف هيلا قوسملا ضرغلا ىلا
 ةلمحنملاق توملا كلم هءاحامل مالسلاو ةاللصلا هيلع بوقعي نأ يعض دنس ىطقرادلل كلام
 بوقعي هب ماكتنم لوا نا ىلع لدي اذهو ءالبلا انب لكوم تيب لها اناف دعب اما همالك
 نيمالكلا نيب اهب لصفب هناف اذه ةلك باطلا لصف ريظنو مالسلاو ةالصلا امهيلع دوادال
 اذه وا اذه ذخ وا رك ذ م اذهوا اذه الاىا بأم رششل نيغاطالناو اذه ىلاعت هل 53
 ةظفل نع ةلفغف ب آم نحل نيقتملل ناو اذه ىلاعت هلوشب ىشحلا ريظنت اماو نيقتملل دعملا
 سعاشلا لاقام هريظن ممأ بابلا اذهنم سبل وهو رك ذ اذه ىلاعت هلوق وهو ليزتتلا

 روم اهرخ ااه نم انا * ةركس ةييمحلاب ىل كو اذه
 نب. سق نا ملعا مث * ملعا ىلاعت هللاو اينان امالك فنأتسسا مث مدقت مالكىلا اذهب راسشا هناف
 ىنا اق هللا حرب ثيدحلا هنمو ميكح غيل ةلمهملا ديدشتو فاقلا مهب ىدايالا ةدلد
 رظن هيفو نالفىلا نالف ند بتكنم لوا وه ليق ةدحاو ةما ثعس نا ةمايقلاءوب وجرال

 ليق عامس ريغنم ثعبلاب رقان» لواو اصعب بطخ نم لواو ناهاسنم هناا رادلتؤفلا ١
 هل الح 57175 وهو ظاكع قوس يس هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا هار دقو ةئس ةئاكس شاع هنا
 هاور مالسلاو ةالصلاامهيلع ميهارإ نإ ليعمسا ىا نيد ىلع ناكدنا اسق هللا محر دروو 2
 مالكب ملكت قروا لمح ىلع هيلا رظنا ىناكاسق هللا محر ةياورىفو ربا نإ بلاغنع ىفا ربطلا

 هلوق نمو هنع ىلاعت هللا ىخر ةريره ىنانع ءافعضلاف ىدزالا هاور هظفحاالو ةوالح هل |
 ةرتفلا لها نم وه م تا تا وهام لخو تاف تامنهو تاه شاع ند اوعو اوعمسا سانلا اهما

 لوا نارخانالوق انههو ةيس رعلاب ماكت نم لواوه لشو نءلاونا وهف ناطُخ نب ب رعي اماو

 مالاسالا ىف شف هلع ىلاعت هللا ىلد ىلا دعب اهلاق نم لوا هنأن هنع بيجاامو هب واعم نمزىف

 اهوعمسام دعب مهبطخ ىف ان وك رت اوناك مهنع هللا ىضر ةباحصلانا نظاام ىنال هدعب ىف ال
 كياقو ىاق ( رونو ءاضا ىا( هللا قرشا ) معا هللاو هتيطخ ىف مو هيلع ىلاعت هللا ىلد هنم
 نيف راعلا يتا ص ردق ىلع نيقيلاق>و نيقبلا نيعو نيقيلا ٍلع نم هراوناعاوناب ىا ( نيقيلا راوناب

٠. 

 لامعت شارف ةس رعلا دعاوقلا ىدتقم نا ملعاو 4# روهظلا روالاىف لصالاو نءدلا نبدايم ىف

 ا من وت عف رع اما مهوتلاماو اما نيدقتل م اهنا كعلا دعل لب دعناما دع ءافلادا ربا ةيندالا ءالضفلا

 0 ناعتف دعلا *ىث نه كيوم دمر اما ىدم نا هي ووملس لاق دقو ةيي.قعتلا ةلالدلاةدافاو ةفاضالا

 ا ىناسملتلا لوقاماو ةيضارتعا ةيئاعد ةروك ذملا لجلاذ كنافهل وق ىف قأيسو ةيئازإلا ءافلانايتا
 ةيطرشال ةيليصفت هذه اما نال هلىىف سيلف نولمعي نيك اسمل تناكف ةنيفسلا اما ىلاعت هلوقىف
 ام لمع ىا ( ام ) ةدحوملا ءابلابال ةححصملا لوصالا ىلع امهف ماللاب ( كلو ىل فطاو )ب

 عسل



| 
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 ءاطلا حش فاعاو ءاشن نم قوارب هدانعل فيطأ هللا هيناثلا نمو ءاشن 1 فيطا ىفر نا.

 متل 1 ٠١

 | :ةلؤِش وطاف .ءابلاوال :كقاعل ام: ةعجت#' ةفليسلاق او:ةي ردنطمل اف :( كالا[ تفاعلا الا < ةقنسق ىفو
 | ىلاعت هلوق ىلوالا نفث نيترا.علايف اننفنو نيتغللا نيب اعمح ءاملاب ( نيقتملا ) هدابعب ةخسأىفو

 | قيفوتلا نمي حاحصلاىفام ىلعو ةفأرلاو قفرلا ىنعب لمجملاف ام ىلع: وهو فطالا نم
 | مهضعب لاقام فطلالاو نفضو:قاذ, ءاشننوف مضلاب اماو ةيادهلا ىنعمم ليقو ةملطملاو

 أ ماسهفالا نع قد روهان مانالل راه ةدايز ىلاعت هللا ند وهو هقرلا ةغللا ىف ففطالا نا لك

 | ىلاعت هللا ىا ( مهفرش نيذلا ) ىل وم اةفلاخم نع ىقوتلا وه ىوقتلا م مهيلا عفالا بلجو

 لقا ىناثلاىف نوكسلا نا الا امهيف ىناثلا نكسبو نيتمضب ( هسدق لزنب ) ةخسن ىف 6

 رمسف هبو لزتملا لزناا ليقو هسنال ةماركلانم فضال ايهبام لزنلا مث رثكا لوالاىفو

 | هنا ىهاظلاو انه فنصملا دارم هنأب ىثحلا مزج دقو الزن سودرفلا تانج ىلاعت هلوق

 ا لزني نا فمدضلل *ىهامو لزتملا نيئمضل لزثلا سوهاقلا باص هيلا راشا اك عملا نم عنمأل

 | رهظا وهو هسدق رونب ةخسنىفو سندلا نع سدقملا لاخلا لزنلاب ىنملاو لزنلاك هيلع

 : ىقعلا ىف تاحرد باس 2 ناو اسندلاىف نيف راعلا تاكاقم هدعنام و هب اانا نال قدم

 لاق من ىطدلا هراتخا امك ةيويئندلا تارودكلا نع اهتهازنل ةنخلاب هسدق لزن ريسفلا مالي الف

 | ديك ةدايز ةنْلا لها لزن هب دراولا اهولخد اذا ماعطلانم مهل ايام هب ديرب نا زوخيو
 | هنونعام ناب احبولت نوعدت ريمضنم لاخ الزن نوعدتام اهيف مكلو ىف وهام اماو توخلا

 | ةشحولانم ( مهشحواو ) فيضلل لزنلاك مهلاسس رطخحال ام ممتاطع ىلا ةيسنلاب مهماعدب

 1 ةذع.أ ىفو )»ع ةقيلخلا نم ( ةشكح و ىوذ مهلعج ىاأ شح وئساف هشحوا لاش ةمساالا دايط

 | قئاروملا عفد نكميالو سالفالاةمالعنم سانلاب ساشتسالا نال 6 هسناب ١ ةقباخلا نيب نم

 | ةّهبرطلاو ةعب رششلاةاعام ىلع هنم مم. رقو ةقيلخلا نع ىلاعت هللا مهدعبا ىنءملاف قئالعلا عطشبالا

 | ةروصلاف قلخلا عم نيبشرف نييشرع نيبيرغ نيب رف نيناب نينئاك نون وكيف ةقيقملاو
 | نوسيا هريغ نمو نوسنا هب ءايلوالا ةداعو ءايبنالا ٍبأد وه اك ةريرسلا ىف قحلا عمو
 ىا هتف رعمم ةذءسن ىفو هتف رعه لجانم صوصخلا لها مهلمج ىا ( هتف رعمنم مهصخو )

 6( هتوكلم بئاجت ةدهاشمو ) الصا هريغ ةف رعم ىلا نوتفتلبال ثيحب ا نيصوصخم مهلعج

 صخناب اعمدجا اذا توكلملاو كلملانيب قرفو ةغلاممال ءاتلاو واولا ةدايزب كلملانم تولعف
 ىلاعت هللالاق ىولءلاملاءلاب رخن الاو ىلفسلا ملاعلاب لوالا وا هنطاسب ىناثلاو كلملا ىهاظب لوالا

 توكلم هدب ىذلاناحبسف لجو نع لاقو ضرالاو تاومسا!ت وكلم ميهارباىرن كلذكو
 ردصم هلوق ع روضحلاب اهرسسف ثدح ةاكملتلا برىغاو ةنساعملا ةدهاعلا قىنعمو ءىش لك

 (هتردقراثآو) بيرغاا مالا نم هيف بجعتبام وهو بيج عمج بئاجعلا مث ىأر ىنمم دهاش

 (ىا)
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 5 رمد ىا ةدح وما نآوكَشَو ةلمهملا تس ( هريد ممول ذاماع 0 هناع وذنصم هعأأ ن ىا

 ةضورفف مهف ىلاعت هل وق هنمو ةماركلاو منا اهانعم ليقو رولا وهو رو ا

 ةيردصمامو ةدهاشملاب وا :صخم قلعتم راخا مث ناز نو و روك نى

 1 ق> ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىنص هلوقك ناث لوعف» ةربحو هبلوعفم ممولقو ةلوصوموا
 لعفلا لاصباو ضفاخلا عزنب بوصتموا ارا مهروبق هللا الم بازحالا موب رافكلا
 | ىاسملتلا هركذام اماو زييقلا ىلع بوصنم ليقو ةنلا نم منهج نالعال ىلاعت هل وقك

 / ءاتلا نودب ءاح امنا حتفلا نال مهوف اهنكستو ةدحوملا ءابلا حتش لاش هنا

 ْ سكك مههوجو ىلع هرثا ىا هريج رهظ رورس ىف ةربأا م ىيكاقلاق ااما أ

 ( نا>تشيدقو امرسكب هريسو هري> بهذدق لجر : زانلا نم جرم ثيدحا ىنف الامحو ءاه
 / اه ركشو اهرادس ةهلاو اهلعج ىاا( مهلوقع ) ديدشتلاب ( هلوو ) هلاجت هقاع 7

 ءا,مو لاح ءايضند اهاشغامع ري تاوذ ىا « ةري> ) هتمظع ند ةحسا ىفو ( هتهظعىف)

 ا ةري> و ةري> نيب س نعل ةعنص ىالو ةريحتم اهكرت ىا مهلوقع رذوو ةد والك

 | ( ادحاو ) هتيدو.نع فئاظوو هتيهولا قوقحم نياق هدو هللا ىا ( هبمهمح اولمغ )

 | هللاءافك ادحاو اه مومهلا لعج نم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق ىلا ةراشا ادحاو اه ىا
 | دعببالو ماتلا مزحلاو مزعلاو ةمهلاو دصقلا انه مهلاب دارملاو ةرخ يالا راض ليعمل ل

 ا ديراوسال رة نيفاسلا» نين نايماولب هنأ نالوا فو مسا "تيكر وأ وطارا قيففرا,ناوككفلا
 ظ اورصس ملوا اودقتعي مل ىا 6 اوربملو ) هلون» موهفملا هلوال ريمضلا مادبا اف هنن اييلتلا

 | نيفراعلا ضعب لاق كهنال ادوهشم ىا ءاهلا حتفو ميلا مضب 6 ادهاشم هريغ نيرادلاف )

 هللاو هللا ىوس دوهشلا باحا نم ندا 00 رايد هربغ رادلاف سدا رارسالا بابرانم

 | ققحلا ماقملا اذه نمو هللاريغ ىتتج ىف سدل لاقو هاوس نم ىلع ديزي وبا دازو دوجولاىفام

 ىنعملا اذه ىف صاغ ىن نون< لاق قملا انا لاقو قطف جالا روصنم نب نيسحلا
 ندب انلل- ناحور نت * انا ىوها نمو ىوها نه انا

 اذه دؤرو لاصفنا الو لانصتاالو داحنا الو لولحالاب لامكلا بارال لاحو ماعم اذهف

 هيلع هيبنلا ىلا نع دروام هيوغو هيجوالا كالاه 'ىث لكر لشاب للا كف كابشلا
 ةتيب ] قاوراط قل ماوس اغنى لكل | نع نعي واكل ملاقو هلك يرسم اهب عااسلا ل: اةدلاطلا
 حوتفلا بابرال ميتفلا مامشناب ديب هناف ادحاو لظفال قفاوم ادج فيطل وهو ءاهلا ريك
 مهيهذم ةشأاط لك مهفو ممرمش» سانا لك لعدقو دوو دماح هلا م دوهثمو دهاش هنا
 ' هلا عم هطقساف ادهاشم لفل ركتتسا خسنلا بابرا ضعب لعا نو> رف مدلك بزح لكو
 ةدهاشع مهف )) هنقو ةلاح هريغ ظفاب اوفتك ١ مهن اكو ادحاو هلوش عيجستلا هلودب متي
 | ةمااطع مهنا ىنعلاو نوشيعتي ىا نوعتمي ىناسماتلا لصا ىفو 6 نودعنتي هلالجو هلامج
 هم ف ةنحخلاو هداملا مهدنع هب رشا قاوذازرسب الثناو هنالا: اتاوقز هنالو ماعنا تافص



 قلد بف ناكل ند, مهد 9 / ىلع هدو ١ م 2 ل بيم ايت هام ةنمتشم نما ىلع نطق ايزل رانالاشي ةييحللا لاك.

 ةنتف هنباصا ناو هب نامطا ري هباصا ناف فر> ىلع هللا دعب نم سانلا نهو ىلاعت

 لامكلا بايرا ضءب لاق لاخلا اذه ىفو ههجو ىلع بالقنا

 ىنريتخاف تئشام فيكف « اح كاوسىف ىل سدلو

 نيعبسا نيب مدا ىنب بولق نا ملسو هيلع ىلامآ هللاىدص هلوق ىلا ةيفخ ةراشا ةيضقلا ىفو
 ءاقبلاب امهنع ريعملاض.قلاو طسبلا ىتعتو لالا و لانا ىتنص نيب ىا نهحرلا عباسصا نه

 ريثك ىفو ةينسلا تاداسلاو ةنفوصلا تاحالطسصا نم كلذ لاثماو ممّلاو ةقرفتلاو ءانفلاو
 لالا نيب عملا وه لامكلا نال هبال ميالم ريغ وهو هلاج لدب هلاك ةححصملا خسنلا نم

 تاماقملا ىلعا ىلا ىقرتامل مث * لعا ىلاعت هللاو معالا دعب صخالا نايتاب هجوي دقو لالاو

 ةظا نوكتدق ةيلاعلا ةلاخلا كلت ناف تافصلا ةظحالمم ىلا لزنت تاذلا ةدهاشم وهو

 بئاجت وإ لاعفالا تافص نم ىا ( هتردق راث | نيب و ) لاقف ةيضاملا ةنمزالا ىف رمتدنال ةحلو

 هتغالب ىف نس> هجو هل ناكل هتمظع راوناو لاقولو تاذلا تافصنم ىا 6( هتمظع

 ةلفغلاو بححلا لها فال نورظتني اذ ىرخاو نوراظنب اذه ىلا ةرا' ىا(نوددرتي)

 مهيلع لكوتلاو ) اليتبت هيلا لتيتو ىلاعت هلوقل ( هيلا عاطشنالابو ) نوري مهر ىف مهف |

 نوال ذَمبام هريغ ىلا مهنا ىلا ةفيطل ةراشا هيفو ( نوززعتي ) اليكو هذككاف العو نع هلوقل |

 نيعلوم مهن وك لاح ىا رسكف حتشب ( نيجهل ) نومنقيبو نوضربر ىلاعت هللا مهان | امب' مهنال

 ىا فودوملا ىلا ةفصلا ةفاضانهم (هلوق قداصب) نيكسمتم نيموادم نييظاومو نيمزالم |

 نوكلا ىف سيلو هللالقوادوهشمو ادو.عمو ادوج ومىا(هللالق) قباطملا قداصلا هلودنو ظ

 مهيلعل الام لاغتشالاو بعللاو ةلفغلا لها كرتا ىا ( نودع مه وخىف مهرذ مْ 0 هاوس |

 وهو لطابلا ىف مهعورش ىف مهنوك لاح مهبر عم روضلا ىلع مهامحالامو مهنيدىف

 مهيلوا ماى ةدئاع ةدئافالب اثبع مهراثأ نوبرُحكو مهرامعا نوعيضي قحلا ىوسام

 هرك ذامىفانسال ةيفوصلا تاراشالا نه خيشلا هيلا وا ىذلا ىنعملا اذهو مهارخا لاحىفو

 نقارن زب اينلكو ا ردقم لفل .قسغاف .ةلالكا لفل :نازم :ةس غلا (تابراو :نوزنسفملا
 قحىف ىلاهت هلوقىف مدقت لاؤس نع باوج هنال قافتالاب قاسلاو قايسلا هيلع لدب ان

 ب ل يي

 سلسله 72222 يس 2 د

 اولاقذا هتف رعم ق> هوف عاموا هتمظع ق> هومظعام ىا هردق ق> هللااوردقامو دوهلا

 سانال ىدهو ارون ىسوم هبءاح ىذلا باتكلا لزنانه لق ءىث نه رشب ىلع هللا لزنا ام

 لزنا ىا هللا لق باوصلا مالكلا نع اوزىو باوحلان ع اوعنتما ىا هللا لق لاق نا ىلا

 ةضرتعم ةشاعدلا ةلمجاو اما باوج هنا قيس ( كتاف ) بابلالا ىلوال ةيافك اذهىفو باتكلا

 هيف عح فنص»ىف ىا ( عومج ىف ) هترثك او هتمجار ىا ( لاؤلا ىلع تررت )امه
 نءضتي ) ةيوفطصملا لئاضفلا نه عون هيف عمتجا فاؤمو ةيوبنلا لئامثلا نم فندم

 هلوقك هميظعَس ىا( مالسلاو ةالصلا هيلع ىنطصملا ردش ).مالعالا ىوتحب ىا ( فيرعتلا |

 (ىلاعت)



 هس 11ج د
 لاقول لاقف رادقملا وه ردقلاب دارملا ناب ىلا مهونو هردق قدح هللا اوردقامو لياعت |
 هللا نا سم ثيدحل ىذت رملاو ىتحْلا راتلا ىنطصملاب دارملاو نسحا ناكل هردق ضعب |

 مئاه ىب شارقنم ىنطصاو ةناثك نم اهي رق قطصاو ليعامما دلو نم ةنانك ىطصا

 هللا ىلاعت هلوقلف بسحلا قي رطب اماو بسنلا بسحب اذهو مئاه ىنب نم ىافطصاو |

 راخالا نيفطصملا نإ اندنع مهناو ىلاعت هلوقلو سانلا نمو السر ةكئالاا نم ىطصي

 نست اسقف طدقو ا ةووون وت راسا رز اق 3
 فيقختلاب ( فوبمل نه م > )) ءىث ىا نامو ىا( امو مارك او إ مارتحاو ميظعت ف

 ىا ةيناس ةفاضالا 6 ردقلا كلذ مظع بجاو ) رفونملو لمكي نم ىا ديدشتلا زوو |

 قح ىف ا طرف نم مكحاموا ىا ( رصقوا )) مبظعلا ردقلا كلذ ميظعت نم بجاولا ردقلا

 ةمالقإ ف ينملا فيرششلا وهو مهاب ( لياحلا ) هماقم ىا داصلا رسكو ميما حت ( هيصنم

 نوكسو ءاظلا رسكب زوو حصفالا وه نيتمضيفالاو عحسال ريتا نوكسف مشب 6 رفظ |

 طقسام مضلاب ةمالقلاو ذاش اقلطم ن زكسلا ةنل“1 الا ىف "رجل ىرف دقو انلصلا ةاقلأ

 ىا ( انةالسالام كل عمحا ناو )) ريسيلا مالاو ريقْلا ءىثلانع ةيانك وهو رفاغاا نم

 ذك 3 ف ىلا ( اخ ”تلذكو از راما "الا "أ تان ل نادل انامل

 لاقملا ىا ) هنياو ( لاوقالا نه هفالع 4ع ردص نمو مكحلاو هردؤ ميظمت تبودحو نه 0

 | (ىللاعت هللا كم رك ١ ( بطاخلا اما هاو نشا ىا( 6-0 ز ىلا نهدلا يا الاصياو ىنعملل 1

 ( كلذ نم ) لما ىنتفلك ىا ميملا ديدشتب ( ىنتلح كنا ) مركملا ىلا ماركا تدصق اك ىا |
 اسما ىا ىناثلا ىف اهرسكو لوالا ىف ةزمهلا حّتشب ( سما !سماإ ىنتلاس ىذلا مالا ىا ْ

 ( ىتقهراو )) اركنموا ابحت ىا اسما اني نفل ذقل لاعتهلاوق انا كلا

 اريسع !يماىا مضيدقو نوكسف مضب 6 ارسسع هيلا ) ىتوعد ىا ( ىتتب دناهف )) ىتتعقوا ىا
 مالسلاهيلع ىموم نع ةياكح ىلاعت هلوقىف ليقاأك ريسيلا وهسلا نع ظفحتلا نه هياع ردقاال |
 دوعصلا ىنعي قرتلا نم ىتتعلطاو ىتدعصا ىا ( ىنتيقراو ) اريسع ىرمانم ىنةهرثالو |

 لاق ثي> زومهموا قرتو قتراك دعص ايقر ىخرك هيلا ىقر سوماقلا ىفو قاي وهو

 امهنا لصاحلاو لمأتف لوالا ديؤت زكرملاب ةححصملا خسنلا نكل دعص ةجردلا ف 1
 حصفا ةزمهلاو لهسيو ةزممب ىناسماتلا لوق اماو نايبلا ىف رهشالا وه لوالاو ناتغا

 ىنعي ليهستلا نال حيك ريغ وهو ةزمهلا وه لصالا نا هنم مهوتيف ليمستلا ليقو

 ىنيالاك ةك را نم هلبقام قبط ىلع نوكي امنا هناف لالعالا دعاوقل قباطم ريغ لادبالا
 ءاقئرا ىا !ردصم ميملا مشب ( ىتت سم ىنتفلكامي ل لاحلاب معا ىلعت هللاو لامكلأا بابرا ىلع
 قلص تيقتراف ىتيقرا ىنعملا ناكو هلوشب ىناسملتلا مهوناك سيلو اديدش ىا 6 ابعص )

 ىلاعت هللاو تيقتراف ريدقت ىلا جاتحاف ناكم مسا ىتترملا لعج ثيح اريسع الحم ىا ابعص



 مو وفا |!لصاىفعقوو 0 مضيدقو رك ةمضب (ابعر ىلف 'ال 5 معا
 ريمضلا مث م ةححصملا خسالا نم لوصالا رئاسا فلاخم هنكل دحاو اهانمم لاقف اعرو

 ( كلذف مالكلاناف ) هلوق لوالا ديؤي نكل برقا ىناثاو تت رالاواام ىلا عجار اليف

 دييشت ىا( لوصف ريرخ و ) ةررةم دعاوو دءهم ىا(لود اري رهن ىع ءيّدسلا ) فاكملاىا

 ىا( فدكلاو ) ىتأيساك عنتعو ذوو لو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلبجيامت ةررحم عورف
 ( قئاقدو ) ةيور دعبالا كرديالام هو ةضماغ عمح ( ضماوغ نع ) نايبلا ىدتسيو

 ىهو اهليقامل ناس ( قئاقحلا لع نم ) ةيضق لكفف همهف قدياماهاقامم قدا هو ةقيقد عج

 . ىناسملتااو ىاغا دعبا دقو ةيلقعلاو يالا ةلدالا نم ةّساثاا روهالا ىهو ةقيقحلا عج

 ىننال ) هتابثا ىا 6 بحنام ) ماقملاىف هربخ روهظ مدع عم مالكللا ىلع فدكلا فامعيف ظ

 ىلا رعمو هيلع ) هقالطا ىا ( زوو ا عنتمب وا ررابو> و ىا ( هيلا فاضي و مالا هيلع

 نموا نع لو>دم ىلع ةفوطءم ةرور# ةفرعمو امهشيب ةقرافلا دودحلاب ىا( لوسرلاو |

 امهم دارملاو ريغال راب ها ةلاسرلاو ) اضيا ىعدتسل ةلومعم اهلا ىلع ةبوصنموا ظ

 |” .دناام نات. ناتجمن هروب ءاجل آلا مغب « ةلغاو ةبحلاو ١ امهاقامل نارياغء اءوف نالاحلا |

 ةصرصخ عمج راب ( ةيلعلا ةجردلا هذه صئاصخو ) 5 هماع ىلاعت. هللاىلد اند سغىف

 اهازانم عفرا ةنطاتاحردو ةءفرلاو ةيئرملاو ةلزنا١ ةجردلاو صخشلا هب صتةام ىهو ظ

 | ةيمسرلا رومالانم هناف اهلبقامو ةياعاا نيب عيجستلاف جوس دقو تاكردلادض تاحردلاو |

 نيعتف ماللا نوكسو نيعلا ريسكو ماللا رسكو نيعلا حتش ةياعلا لاق تكتلا لا, تما 1 ْ

 ةراشا مسا انهو هيباتلل اهف ةروك ذملا عضاوملا هذه ىفو ىا « انههو ) مارملا ةقفاوا ىنثلا |
 ةيناثأ] رسمك وب لوالا ميلا حبشي هماهمو ةعساو تازاف» ىا ( حبف هماهم إ) بيرقلا ناكمال |

 دودو حاف ءاحعف عج ءافلا رسدكب حبفلاو ءام هيف سبل ءالذ و ةديعب ةزافم نيتدتش همهم عمج

 ىا ( اهيف ) ريج ىا ءاتلا حت 6 راح ف ةعساولا ضرالا ىا ناسماتلا همه ونإك حيفا عمجال

 وهو (العقلا )اهتكاس اذا ةسوسحملا ةزافملاريسىف راحتدف م ىهناا ىوذ ماهفا اهتف رع١ ليس

 هتوصب ىمس اطقلا نم ىدها وه لاقيف ةيادهلا لاكىف لثملا هبب رضي ريط اروصق٠ فاق حتشب

 ْ عولط ناب مف عجريو هدربف ريك او مأيا ةرمشع ةريسم ءاملا تاطإ و ه>ارؤ كرتي هنا لل. دقو

 | ىلع ىره وا لوقو سدج منا وهو ادراوالو ارداد ءىطخالو نسعبشلا روهظو رحفلا !

 111 نالك, لهاا ف ىف رغب اظقلل نإ لاا و ووك هبف داطق عب هنارهريغو ىلا هلقتام ١

 اا | نالت لاقي ءادهل ورام ازون دقي رعلا ىف دقق المح المقبلات ءالايتأو اناذ اهم ناي ذاق

 مهل ةوطخلا ع هج جعل ةهث مخلب 4 خيل | رث اه جى هدجدل قو 00 6( رب داصلا مخ ( رمصق و ) املا نم

 | ءاهلا ريسك و ميا حش ( لها ا تاوطخا اهريسوا ةزافلا كل: ىف زعم ىاحتفو

 ىا ردكف ح حش “«ىلضت ( هب ىدتم 49 معدد ىدلا نلكمال ليَ ع وهو اهماهم ىلع أةاهع
"1 
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 ا: 00701 بت نك تع تحس ع تمت ناقل هك عم  1 00 3 3-5ظل ٠6

 ' معلاف هم م ةمالمب ىا ىناثلاف نوكسف رسسكبو لوالاىف ماللاو نيعلا حّتشب ع م(

 نمىجلدلا لاقو امم ةراعتسالا دصق اءهمالك ل لعلو ةبارلا هيدارملا هلوش ل

 ىا ةلويه نيس م(ديدس رظاو) لملاك 2 ىا دك وما هييشتلا نم هيشااىلا هبه.شملا ةفاضا

 (ام)دبدشتف ريمكف حتش (لز) ىلا نم ىاعق رلاب (ضحءادمو]) باودبوص ىلع ات

 هللا نم قيفوت ىلع ) اهاحاوا ازا مادقالا ىا (دمتعت منا مادقالا) اهيقوا اهي ىا

 نههلك اذه عم ىا (ىكلا) ققيقحتلا نم دارالا لدن ىلع ةناعاو هراوشلا ىا نيثاس 0دساتو

 | لاسقملا تامحم لاح ا نم نوكي نا اهاوبق داك ثيحي لاحرلا مادقا ةلزمو لاخلا هب وعد
 | ةفوصوه امو ةلءال محللا نأ ىلع ميلا فا قلو ماللا ومد (هتوجر الإ لاؤسلا تلقو

 ماللا حتشب ال طيضإ نا دعي الو ديعاوهو باطخلاب ةذءسن ىفو ماكتملا ةغيصاوهو ةلودوموا
 | همثع هلاالا اوريص امل ىلاعت هلوقىف ءارقلا دوه هيلع م ةيف رظلا ىلع يملا ديدسشتو

 قاعتم ( كل ودىل) هلوقو هيأا ان ويش ردقم نكل ري> نأ لصاخاو هدعلإ ةينانسلا نو دودحو

 ءاعادلا ف هسشنمدقو بتم ربغ رمد و فاامهييس ىا (باو+لاولاؤسلا ادهىق) هلو>ر

 ناس (لاون نه هدوهشو باول ا ىلعمدقم هدوجونال لاؤسلامدقو بدترسملا بدالاهنال

 ءاطعوءازج ليص#ىا (باوثوإ انندلاف كلامو لاح بيطو لاثنم نس لوصخ ىاامل
 امهنس ثيسا ىأ ننايلا نكسإو نيس ام يملا هقاحو قس مردف في رش ىقعلا ىف

 (قولخم ىف هقاخ لبق ىا (لبق عمتجت مل ىتاا) ةصتخملا هلاضف ىا (هصئاصخ نايبو))
 ىا ( هب ىلاعت هللا ) عاطيام ناسو ىا (نادامو) هدعل هلم دود>و ةلادعتمل مولعملا نهو

 كيذب ىا (داد زيو) هبءاملعلا ديرياناقبا هتوسن ىا (باتكلا اوتوانرذلا) نقيتب وات يئيلىا
 هردق ب رعّس هلَوَقل ةلع نةيتسدل هلوقمأ ععاساو ,معالاوا ماوعلا كيرازب مانعا اونما نيذلا)

 خالل فاخف نقيتسلو هتوجر ام لعفا ىنكل ىا ىناسملتلا لوقاماو هصئاصخ نايبو
 املحالو ىا هيودر 1 ىلع تفامع (مالو) ةؤطاعلا واولا اهو دج ولا ' ثء.ح هةحدعصألا

 باتكلا اونوا نيذلا قاثيم ةخسن ىفو قاثيملا نم ىا (باتكلا اونوا نيذلا ىلع هللاذخا)

 4ءيمح م هيلع ىلاعت هللا ىلص دع سما نرهظما ىنعملاو مهفاذتسا ىا نئيذللا قاث.م

 ءاتلا و موةديغل ءابلاف باتكلاىف ةعيسأا اممارودقو حييت وهو ا.هيف باطخلاب خسنلا ضعءاىفو

 5 اليلق انمث هءاورتشاو مهروهظ ءاروه وذينف اهنم ستقملا هب الاةعتو مهتبطاخ ةءاكح

 ذ>اىت> اوماعينأ لهخا لها ىلع هللاذ>اام هه>و ىللاعت هللامرك ىلعنعو نورتشلام

 "لاتتس ةشن فيولا هقفلا دمنا ن ماشه دياولاونا هباتدح ىذلا ثيدحالو ىا (ااوز اوماعنا معلا لها ىلع
 مكتلل# 5 ا -



 ز>- #1١
 ىئنولا ىملدنالا دلاخ نب ماشه نب دححا نب ماشه وهو (هيلع قءارشب ىلاعت للادحر
 ىنانكلا سادنالاب ةلطياط ىرقنمةيرق شقووىلا ةبسن ةمجعملا نيشلابو فاقلاوواولا حت
 وحنلاف رههو مجاشملا ىلع أرقو نونفلا لغتشاو ةئامعبراو نام ةنسدلو ظفاخلا هءقفلا

 طرا ف ,ةياخا ناك :ضاسيغ ئضاقلا لاق, ثيدحلاب قفتعاو :بدالانونفو .ةغللاو ,ةيبيرغلاو |
 لودالاىف رظأ هل ناكو لاه اهضعن ىف نيفنصملا نايك ىلَع دودرو تاهيسنن هلو ناهالاو

 ةسدنيلاو ضئارفاا فرعل نا فراعملا ناؤريضف نيوسنملا نعم ناكو لازتءالاب مهماو

 ىاسملتلالاقو ىاحلا رك ذ اذك ةئامعبراو نينامث وعسأ ةئس ة رخ الا ىدا#حىف تامو اهريغو

 فاقلاو ةحوتفملا ةدحوملا ءايلاب وش ناب فرعي ىلالهلا ماشه نب دمحا ن ماشه وهو

 هخويشنهخيشو ظفاح ماماوهو ءاه فق ولاىف ةبولقم ءاثو ةحوتفمواو اهدعب ةنك اسلا

 ىخاقلا ديناساىف هنعتاءاورلا ترثكو هريغو باتكلا اذهىف مهنع لقنلا ىلع دمتعا نيذلا |

 سايعلاوباو ىردحلا هتلادبعنب دمجويا ظفاخلا هركذ هيلع عامسلا ررككو ىلاعت هللادمحر

 وبا ىضاقلاوه مسالا اذهو ىلع رخا خيش ىلاعت هللاهحر ىخاقللو ىنقثلا ريزلان. دمحا

 ظ لاح ّط اطومللاسي ىغ 5 تحاص طباضلا ىقولا قاتكلا ديعس نب دهحا نب ماشهدمل و /|

 ةذ>سن ىف داز (د نب نيسحلا انثدح ) ماشهىا (لاق)ل م ىلاعت هللاو ردقلا ريثك عفنلا

 ظ ىلع وبا ظفاحلا وهو ةيسن ءايف نونق ةدودمت ةزمهف ةيتحن نوكسف ةخيوتفم مج احلا

 ” اال دج دننم ةيتكا فام انااا يلوا ابوك تانك ةظاوسا: ةنحترت اتسو ىناجيفلا
 رك ىلا ةمسن مملاو نوذلا حتفب ( ئّوفلا) نيعلا مضب (ر«عواانثدح ) ةئامعبراو نيعست و نامث

 برغلاظفاحوهو تارسكلا ىلاوتا اشا>يتسا بسنلا ىف حتفامناو ةلي.ةوباوهو ميلا رسسكب .

 ى.-!دنالاىىط رقلا ىرغلا صاع نب ربلادنعنب دم نب. هللاهدعن, فو رعوب اماللسالا خيشو

 ظ اة هفيئاستو ةريهش هت رتو ةئامالث و نيدتسو نامت ةئس رخ الاعب رهش دلو ىطاشلا

 اهىلكتساو ةئامعبراو نيتسو ثالثةنس رخ آلاعسررهش خاس ةعئمجا ةليل ةيطاشب ىفوت |

 ىلعز دا ركبوبا انثدح ةدايز ىناسءاتلا لصاىف عقودنا معا و مايا ةسّحو ةنس نيعستو

 ةئامعيراو نيتس ونامت ةنس ةحطلاىذف تام ىدادغبلا ىزيربتلا ىنايشاا بيطللا تباثنءا

 امهتءر رمع اناو بيطخلا ركبابا نوئعي برغملا ظفاح ةئسلا هذهىف تام سادلا لاق ىت

 لاق ربلادبع نا خوش ءامدق نم ىطرقلا ىا (نمهؤملا ديعنب د# وا انندح ال ىلاعت هللا .

 قاسماتلا لاقو ىاحلاهركذ اذك رابكلاو ةسادن(ا ىتل اقودص ارجاثناك نازيملاىف ىبهذلا |

 (اركبنب دع ركب وانما ١> رب كل ادنسملا ىفةن ءىور رللادبعن رمى خيش تايزلا نإ 0 ْ

 دحاوهو ىرصن روهم ادنع يناثلا فيقخنو نيتلمهع هسادنب قازرلادبعزن دمختنءاىاا|

 انثدح ) ىناهيصالا ميعوبا ةزاحالاب هنع ىوردقو ةحرتلا روهشم هنع دواد نا ةاور ظ

 ديبعوبا لاق ىناتسحسلا دوادوبا نخسلا بحاص ظفاحلا مامالا وهو (( ثعشالان. .ناهلس

 هاراو ة 5 نم لا ثيدح ىل أ دج ا دوا هؤذع مش ةدعاس كو قادم وناع 700 بولو ل ل .ّآلا ْ

 (هباتك )



 هت 1 ١

 هيلع دوادل ديدحلا نيلا م دواد ىنال ثيدحلا ننلال يق ةقورعم هقانمو هنسدعتساف هبات

 انثدح ) ةرصبلاب نيتئامو نيعبسو سمح ةنس لاوش ريثع سداس ىف تام مالسلاو ةالصلا

 نعىور ظفاحلا اهارتشا راد كدونت ىلا ةيدن كدونتلا ةماسونا وهو ( ليعمسا نب ىدوم

 هسه هنعاتننتك ىرودلا سا.ع لاقو دواد واو ىراذلا هنع اعورا قاخو ماهو ةبعش

 يلام ةعاقتا هن ودنا !!تيرنم ةققث ناجل ع زيت عوار تطوان ة قاف قوف عنب داطتلشللا .ةيقاناو
 نعيورمالعغالادحا ةملسوبا مامالا رانيد نب ةملاس نا وهو (داجانثدح إ ةتسلا بتكلا

 ةوقىف وه ساو طاغب قودص اهريغو كلامو ةعش هنع ىورو هريغو ىنوحلا نار ىبا

 مهردنب ديز نب داح وه ىناسملتلالاقو ىللتا هركذ اذك ةعبرالاو سم هلجرخاو كلام
 ةئانتن تاه“ دنما قجلا ىدزالا قرتسيلا مزاح”: نءرأل ىو قرززالا للممسا اناىكي

 ناو سنا ّْنَع ئور ىرضللا نقاشلا ىا6 مكان ىلع انريخا ) هئامو نيعنسأو عسأ

 ىراخبلا هل جرخا ةدعو ثراولادبعو نادالا «نعو عفان مهنم ةقئاطو ىدهتلا ناهع

 مالعالا دحا ىكملا مهالوم ىثرقلا دمت ونا حابر ىبا نها ىا 6 ءاطع نعل ةعبرالاو

 ثدالاو ةفينحوباو حرج نباو ىعازوالا هنعو قاخو ةريره ىلاو ةشئاع نعطي

 قاسملاتلا لاقو ىاخلا هركذ اذك ةتسلا ةمنالا هل جرخا 'ةنس نونامث هلو ىفوت متاو

 ىلاله وهو مالسلاهيلع ىلا جوز ثراسحلا تنب ةنوميم ىلوم دحت وبا راسي نبا وه

 نب. نجرلادنع وهو 4 ىلاعت هللاىوذر ةريره ىنا نع إل ةئامو ثالث ةئس ىقوت ىندم

 مهزهدكاف ع هيلع ىلاعت اوتار دقو الوق نينو ب ند حصالا ىلع رؤد

 مدع هجوىف هجوالاو ةاكشملا حرش ةاق رماىف هتمحرت انطس دقو هب رهتشاف ةربرهابا ا لاَقف

 هتننك فىناسملتلا لّقنو ةرهلا كلتل اماعتراص ةربرهنا وهةربىه ىلا ىف ةريره فارضنا

 ةقراشملا ةمئالا نع هاورو رحم هنا ىنابقعلا ديعسس نب منماق لضفلاوبا لاق الوا رمي له هلا
 سنج مسا ةريصه لاقو قوزرم نب هللادرعوبا خيشلا هرمصن و ىتالقسءلا ىنعي رخ نا مهنم

 01 ا مسالا ءز>و مسا ءزج وهو 4بلع وهام ىلع وهف ةلا فيضا فو ريصو

 مه ىداف هن و رحال اوناك مهناف هف رمد ةقراشملا دافا ىذلاوه لضفلا ابا نا انساككا ضع

 هللاددعوباو قرشملا ىنيشلا لاق هبورال هناموق لاقو اهوبودو اهوندحتساو رحلا ةلع

 اهو ثدنأت هيفو لع هنال عنملا هيف ثدح بيك رتلادعب هنا لاقو هبف فلاو انخ ويش نم

 هشارخ ىبا ىف هلوق هنمو ناعنام |

 عبضلا مهلك ان ىئوق ناف * رفناذ تنااما ةشارخ با
 ىناكوهو نيهجولاب ةاشىبال اوبتك او ةاشوبا هل لاَ لجر لاقف هلوق ىف ةاشوبا ىورو
 1 دمع نيملاعلا دنسو نالاغلا كين وهو ( مل-و هيلع ىلاعت هللاىلص هللال وسر لاقلاق ا ةريره
 3 ىؤان بعك نب ص نا تدك ىدت نا قاتم دنع نب مثاه َّك باطاادبع نب هللا دع

 ن رازن' نب ريغم نب ساءلانإ ةكردمن ةعز> نب هل انك نب رضناانب كلام نب رهف نب بالاغ

 )ل) #١ ىراقلا ىلع 69



 دنع ىتاا رادلاب ليقو بعشلاب سو هيلع ىلاعت هللايبس دلو دقو دلوملاىف دروملاب ةامسملا

 دروثدحلا ليقوهميلعت نيعّس امث ىا )لع نع لثس نه ) ادجسم ةدسز اهتم ىتلا افصلا

 هب لاق اك ىعرشلا علا هب داراانا رهظالاو ةجاسحلا دنع ةلاسرلا غيلبت ىف ليقو ةداهشلاىف

 نيدلاف ساننلا هب هللاعفن ام املع متك نم هجام نا ثيدح هديؤيو نوريثكو ىميلملا

 انهلوصا نم ةنسسلاو باتكلانم نوديفتسيام ةيعرشلا مولعلاو ران نم ماحاب هتلادمللا |

 اههيف لغوتلا نود اهيلا ةجاحلا ردّ اهتفرعم ىلع فقوتنت ىتلا اهتامدقمو اهعورفو

 مهروبق نممهمايق دنع ىا (ةميقلاءوب ران نم ماجلب هللادملا ) هملع امدعب ىا ( همتكف ١
 ماجاب راث نم هيف ىف عضوب ام هبش روفنلا نع اهعنعل ةبادلا هب محلت امرسدكلاب ماجالاو

 هلاهدشت ركذلاب ماحللا صخو قملا لوقلانع هكاسما ءازج ناكاما وهو ةبادلا مث ىف

 قملا ىلا سانلا وعدي نا هناش نم معلا ناف هديررام دصق ن٠ عني و رخسإ ىذلا ناويحلاب

 هحام ناو ىدمرتلاو دواهوا هحرخا دقو ميقتسملا قب رطلا ىلا مهدخشر,بو ميوقلا

 هحكو مهاحلاو ناي ناو دمإ اخضا ه>رذاو ندسح ىدمرتلا لاقو 0غ ثينلاو ْ

 هللاىلص لوسر لاق لاق كلام نب سنا نعو هل-ها نع همّتكف دوعسم نيا ثيدح ىفو

 ران نه ماحل امحلم ةم.قلاموب 4 8-1 ارجاهيلع دخا واهللادهملع املع مك ند مس و هيلع ىلاعت

 ملظ طقف نيبجوتسملاعنم نمو * هعاضا املع لاهجلا حنم نمو

 ناف هلها ىتاي ىتحانه جاحلل اده عد ىنعت ىايا لاقف ثيدحلا اذه نَعا وعش كئبشو

 ءاوفا ىث ردلا او>رطتال لاق اعوفىم سنا نع ىورو هلها نع هعنب# هلعا ريغ ىف هرسثن

 اعوفماضيا سنانعو ايندلا ىلاطو نيئارملاو نيملاظلا ىديا ىف ملعلاو هقفلا ىنعي بالكلا

 «ىوزو, زترلا ىلع ؤاؤللاو .نهوجلا قلعك هلها رتغ ىف معلا عضاوو ةضيرف ملعلا بلط

 ةمكحلاب اوملكتال لاقو ليئارساىب ىف انيطخ ماق مالسلاو ةالصلاهيلع ىسع نا اعوف م

 ههجو ىلاعت هللامرك ىلعل بش امو مهوماظتف اهلها نع اهوءنمتالو اهوملظتف لاهلادنع

 نايمعا تدب ىف عمشلا دق و5 هب نيلهاجلا نيب ىلعلا رشانو
 ترداسف تابقا لب ترخات امو تابق ىنكلا هلوقل ردقملا ربل ىلع فطع ( ترداف )

 تكحنو ركفتىلا رقتش ىتح هكاردا ىتخام هو ةتكن عج حتفف مضن ( تكن ىلا ١

 سلف هكعو داوس.يف ضان نها ةطش لك ى ضعب لوقراماو انهدط ىا ضرالاف
 ت7 /1+ع(©لم*#ُا جس علاج »سب

 ةنيبمو ةحومو ةريئمو ةئيض» ىا ءافلا رسكب (ةرفسم) فئاطل ناس ىلا ىا دارملا هلح ىف

 ( كلذ نم ايدؤ٠) دصقملاو بلطملاى 1« ضرغلا هجو نع ) ةفشاكىا ةرفاس ةخسن ىفو

 لما حو زارا نين ا رزادتإا مولا فاني نذل نش يكونو زك اع عا

 لهساتخا ةخسن ىفو لالا فن رعت مياليل لاحعتسالا لوس نا ىلوالا ناكو ( لاجعتسا ْ

 )للشارع( 



 1 تعم هلا هراهطظاو ا لعل رعنل نك ضورخملا ىا واو' !اب ١ 3# د | هذع مقوو ماك 4 عراضملا

 5 ع هلا فاطتخا ةمدمملا ءاحخأ سالتحالا مت م لها أ كَ وهو هرار 5 ١و لاؤسلا كعل اء مّ

: 

 | امو سالتخالا وا ةردابمال ةلع ماللا رسسكب 6 امل ) ديرت وا ديك أم مالكلا ىف ةعرس

 ا اهل ءلاو نوبلا لش ند رب هلق دا هي دسوق ىا ( هددصإ ع والو ىدلا سم الا ىأ ةلودوم ا

 لام مصل نعشللا م كك <« الإ نسح-و 07-1 لاملاو باقلاو سلا اها قاعت أ لاغتشالا ند ىأ

| 
 ا

| 
 ا
 ا

 لالاو عار هلا دض نيتحتش لوو نو ف حتشو عييسلا ىف أهم ءىرقو نكمي مكلو

 هب دارملا نا نم ىلا هلاقاامل افالخ اسمهنم لك ةدارا حصيو لاسلاو بلقلا ةدحوملا
 سنك زا ءاط مكب وه ةحيص هذ ىف م ناسنالا ىا ©( هفوط اع ) ندبلا نكمل كاوا

 و١ ىا 3 هدلقاع هحر هذخءسن ىفو هفاكو هللا هلمح ام بيس ىا ةددشمواو |

 هغيصل 2 ام | عال ( ةمأم ءااو ةقمثما 42 امم ئىا (ةنحلا 57 ءااقم َن هز ههنع ف قوطلا

 ةلزاسألا 5 ثرذأ ولاو ةفياكتتلا مول ةنملا دار ا هنأ ضهاناعاو 04

 ثا لو درواو ءاضقلاو ماكحالا ةرشأ. 4 4 .اقعز ىلع اها ىاحاو.ة هنأ دااآلا دا ال ال

 ىدكر © رن له ىنا نع هعنرالا نيسلا ناد ءاور نيكس ريغ د دقق ايضاق ميال

 هءاور ىفو دانسالا + 7 مانا لاقو بع نسخ قكفار 0 لاواو»ةيعا كلاب هللا

 كلدب كلمت ملأ دارا 2 سيلا لاقو نيكلب اان حد ع 4 ءايضرقلا ىلع ل كة نك قاسنلل

 ديااقم تب رقىا 6 تداكف )) مهضعب لاق ةيلبو ةنحم ىع ىتا ءاضقلا ةلطرح ىف هناك

 لغشا اماو نيغلاو ءاتلا حتفيبوهو ( لفنو. ضف لك نع ) ناسنالا :ئاب( لغشت ) ةتحلا |
 كلاب لاءدرت تداكو فان( دوت ) سوداقلا فام ارق | ةكيداووا باق وا دعب عل ايلي

 ظ مغبوهو ( لفس لفسا ىلا ) موقلا قب رطلا ىلع هتماقتساب ىا 6 موقتلا نح دعب )

 هلوق ىلا ءامعا مي هذلا لعفلا .باكت راب لزئتلا حبق ىلا ىنءملاو ولعلا دض اه مك عطلا

 ١ نيلقاعت نفعا اةليجفار مث ةميقتسملا ةرطفلا نم ىا ميوق ندحاىف ناسنالا انقاخ دقا ىلاعت

 ا مثو قىنعل نو“ ريع ردا مهأف كاطامإا اولمعو أولم |[ نيذلاالا ةيصعملا باكر ند ىا

 ؤ ( هلغش لعل إ هلام نيسحنو هلك ليص# ىفىا ( اريخ ١ ءديعب ة>دن ىفو سنخلا اذهنم

 ىنعي هلاىا همهوو ىدريو ناسبالا هَ ١ مهرام ىا 6 همهمو ) هرطاخ لامغتشا لعج ىا

 ه>دع امن ىهنم كرتو روما. للسعف ىف ىا مولعملا هغيص ( دمحم ىف هاك ) هلاب ماها

 زوو ءاخلا حتشب ( هلحت ) كلاسلا هركي ام ىا 6 مذيوا ) ةميقلاموبىا (ادغ) ناسنالا

 بكتري ناب مومذملاو حودمملا مالا نا ىف همهو هلغش روكا لفل سرا عوير

 هكرتب مذي امفوا الفنوا ناك انجاو هلعش دمحم انف ىا ىنمشلا لاقو ىناثلا بنتحيو لوالا

 ا كه لطول ةغيصب مذيالو ةحيوص ةخسسن ىفو ىفلال هدعبو ىهتنا بجاولا ؤهو

 نناايشلاعلل افالخ عزان لا ىلع مديو دمحعيل لودءفم هلو ادح صهاظ وهو هلق امفو
 اورو ااا الاوامر روع م حك اا ب واط



 ةفدتملعا نيلعفلا ءانن" اماو“اف ودع ابؤاصنما ةمحم' امف' لوصوملا ىلع دئاعلا لعج تح
 ديدشتف حتش ( مث سيلف ) هلك هلوشب عيجسالل لخش ىملدلا هلاقك هلحم عفرو ل ويحل

 هروضح ىا 5 ميعنلا ةر.هح قوس ( ادؤ كازه قا كلا وهو تكسلا ءاسه ناسالا

 هددت ةيعدف 35 اريك اكلمو امه تأ 8 50 اذاو اقفل هلوق اذا ةراشا هفو

 ةريضن مثوجوىف ىفرعت ىلاعت هلوق ىلا اراعشا ىناسماتلا هيلع رصتقاو ميعنلا ةرمخن

 ىرصناا هع و هةيشل 4 + جملا ةفانضا ند هنا لاق نم دعناو هاساحو هةءدعم ىا ميعللا

 نيتازئملا راسم الىا 6 ميحجلا باذعوا ) ىناسسملتلا هرك ذام ىلع ىفوكلا هذويو

 لع ىلع فطع (ناعتل 7 ميحج ىف رادعفلا ناو ميعأ ىف رارألا 5 تلاد هللا لاق 6 ١

 ةصاخ ريغصت ةددشم نوكسف حتفت مل هتصرو# ) لاغتشالاهيلع بج واىا ( هيلع )|

 ةصاوخم ىورو هيومدلاو ةشردلا تاأمهملا ند هب صتخ ىذلا صالاوا هتك م ذا

 كياع دروام ىلاو مكسفنا مكيلع ىلاعت هلوق ىلا ءاميا هيفو توملا امدارملا ليقدقو هسفن

 ارلتقا لاق نامازلا نم . ةانم دع . ىلوت ملف“ كسفن#ةؤخم -كبلغ“ نيطألاك ا نم نوكم' نا |
 هحور ضصالختساىا ميلا مهب ( هتحهم ذاقتتساو ) ن آلا ىلا ىذا ىف هداض ريفد ناف |

 هنحرد ةدايزل امدس كككلا كلذ لع ناب ةاشحلا ىا 6 هديزتدب لسا ف للاكو ( هيد راع ١

 نوكي ناب هسفنب (هديفتس واإ اءاعمن وكيف هريغل ىا ( هديشب ١ ىعرش ئا 6 عفان معو )

 اهارتءااع اذ ايت هللا حاصا ىا 46 انس ولو عمد هللا ريح ( 0 نوكمف هربع نه وا املاع ا

 اهرتسو ةميظعلا انوع او ىا 1 انيوند مظع رفذعو 2 ندا قراوبون< قراوط ند

 رخاو انع> م ىف اناهعفن د وعمأ ىا ان داعم انداز ساو انتدع ىا ما دادعتسا عبي لعج د(

 رفونت ىف ءافلا حقل هذعاسأ قو (نمهريكا امندلا لعجتال رو املا ءاعدلا ىلا ءاعا همف ْو انصاخ مف ىا |

 تسال مولعملا عراضملا ةغمصلا هكا ولو لما سس اهلمقام ىلع هفوطعم ةساعد هلو هنا ىلع ٌ

 ىناز هللا ىلا انوب رقي الا مهديعنام ليزنتلا فو اصاخ اب رت ىا (ىناز هللا ىلا انس ردو هلوق

 انردق عف رب ىا ةمحعملا ءاظلا رسمك و هلوا مغ (انيظحم ورإ) ةفلكع ج 0 كوب عمج نا

 اًضرا ا رش وانيظح قاعتم وهو هنانتما بيس ىا ( هنعا ةيظحلا ةس رملاو ةيلعلا ةلزئملاب انصخمو

 اناامعاب انلماعال هنأ ىنعملاو هناسد اب ىا 1 و 09 هنع نياس وتم ىا هل وق قى اقكلتلا دعناو ْ

 تارا :نيحوىا ( هس رقت تيوناملو ) ةئاعدلا لما نم لاومحا ةيعراضملا للا لعلو

 | ديدشتب ( هليصأت تدهمو ال فيلأتلا ىف ةجرد ةجرد ىنعي اجردمو ايئم هيون تاعج |

 «ءاهلا)



 انش نعاا ةيشالةماناة منيت رالز الكم اك قيرضلاتا] هفرسوم نرحأا هيل وتس خرم لل كل

 )ع تدحاو 03 ةلعم ةئييم هلوصق تالعحو ىا 4 هليصفت تصاخو 0 هه رقت ىبا هةيسا

 ةياورىفوىناسملتاا لاق اهرك ذ ىتلا رومالاىفهنيبست ىا ( هليصحتو هريصح ) تدصقو ىا ا

 ةيناثلا نم رهظا ىلوالا ةياورلانا الا ةيفصتلاوهو باحالا نم ةدح وملا ءايلاو ةمحعملا ءاخلاب

 ةهبسش الب في رحتو فف.حصت وهف هرصح تبا .هلوقل اللسصا. ىنعم هل رهظإال لب تاق

 ةاعارصوا افقو ريصقو ادودمت نيشلارسسكب وهو ( افشلاب ) هتيمس ىا الب اوج ( هتحرت ١

 در !رئاطلا قم ىعاشال زوجام دال اوزاحا دقو 14 ىطصملا قوقح فاي روس رف هلوشإ عجعسلل

 هلام غل جنو رتظمز اكانكلا نسهر قالطوصق ث) نا ةقر مل و قلل قوز سر 13 ناك

 بيكا (لوالا مسقلا ) لاسحلاب معا هللاو لاجالادعب ناس اذهو ماسقا ةعيرا ةخسأ ىفو

 »ع ىلعالا ىلعلا ميظعت ىف ز ءوشلا تمشق ردصم وهف حتفلاب اماو ءرطاو سيصئالاوهو فاقلا

 ىلاعت هللاىبص ( ىلا اذه ردقا ١ ىلاعتو هناحبس هللا ىا هلعاف ىلا ردصملا ةفاضا باب نم

 كلذك نآس 6 ( العفو الوق ) ىنطصملا دوجو ىلوالاو ميركلا هسا ىف ديز 0 هياع

 اقوبكب رنلا دعم الو لوالا م ةلا ىف ىا 1 هق ( ردا ىا ىخذاملا ةغيصن 4 مالكا هجوتو )

 هنا ىف ) لوالا مسقلا نم ىا »ع لوالايانلا باوبا ةعبرا َّق ( هلوق ه ريد العلو اردصم

 هنااعأ سم عم وهو (هيدل هتدت رم ىأ (هردق ميظع هراهظاو هيلع) 2 نسح ىا ( ىلاعت

 كساس اذا رزعتاع ,نوكلا نا نازل مدع نانم نويودالا هلاقام ىلع هدنع نه صخا عحسال

 نم ىا ( ىاثاا :بابلا ) اهليصفت قاس 6 لوضف ةريّمع هنفو:) ةزضخلاب نتف هنذلءامازو

 نسح عج ةيونعملاو ةيروصلا بقاستملا ىا © نساحلا هل ىلاصعت هليمكت ىف ) لوالا مسقلا

 مدقو ىناثلا نوكسب و نيتءضب ( اتلحو ) حتفلاب ( اقلخ ١ نسحعمح هن أكو سابق ريغ ىلع
 قو ىا فاقلارسكب ( هنارقو 0 هدودحو هم رك راهظا هدم ءىشانلا هدوجو قءسأ لوالا

 ةهيسسنلا ءان ةرشابم دنع فلالا ىذحم ( ةيويندلاو ةيليدلا لئاضفلا عيمج و هعجو هتنراقم

 مر : روما معا ا لاق دقفالاو ةيورخالا رومالافف عقتس ىتلا ةيوسدلا لئاضفلا ام دارماو

 ا-هاهانم اهوندل ةايخا هذهل مسا راونالا قراشم ىف فذصملا هلاقام ىلع ايندلا مت ؟ ايند

 امجىا نيتحتش ( اقسن ) هقحىفىا ( هيف ا اسهتءاندل ليقو ىهتنا اهنع ةرخ الادعبو

 ىا دافا ثء.ح ىحلدلا داحا دّقاو اهرنو امطع ىا اقيم (ناسلاتلا لوقا قوءم الو اعباتتم

 اهلا ةدايز ددحاو مان ف ةللاحتلا لطي وك اسهلاك ىف ةباوةسم أضع أهضعب أءسات»

 حب نم درو اهف ) باتكلانم لوالامسقلانه ىا 6 ثلاثلا باسبلا ) الضف عباسلاب

 يس رتص حس محموم
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 ت11 ا 5 . : 5 ١ 5 5 ا
 1 امواةل جاى ىا معتم امور اللمقو الوقىا (اع رش هياع روحامو) هام و اقع ىا لسا هيلع ١

 0 اب
 هللاىا ( هصخامو ) هردق ميظعل ريسشت فطعوهو هتناكم ىا ( هتازئمو هير دنع ءردق

 ردع اننا هيفو هتمارك نه نبرادلاىف هه ١ ا صوص هلعج اعو ىنعي ةخسنىف اك ىلاعت

 بالا اذهىف ىذلاو ةلباقملاو حيحصتلاو ةياورلا اهياع ىتلا اهلك خسنلا ىف اذكه ( الصف

  ةحمتهو ةلمكم ةثالثلا ةدايؤيو ةمهم الوصف رشع ىنئالاب دارا هلعلو ريثع ةسمح لوصفلا نه

 ىلاعت هللا هرهظا اهف ) لوالا مسقلانم ىا 6 عبارلابابلا ) ىناسملتلا مالك صخلم اذهو

 (تازدفنملاوإ تاداعلا قراوذ ىه ىتاا تافالعلاىا ( تاي الا نه ) هيدس ىا 6 هيدبب ىلع

 صيصخم دعب م. ( تاباركحلاو ضااصخلانم هب هفرشو ) ىدحعتلاب ص نهو

 نونالث هقو ) هنافا رك ةشرع ىفو هنا زحعم ةلزنع هتما ءايلوا تامارك نا ىلا ءاعاو

 باا!ن٠ ردسام دع هلعاو نورشعو هعست لوصفلانم هيف ىذلا ىناسملتلا لاق (الاصف

 نه. لك ليقذ لاوقا هيفىشلا لاق 6 مانالا ىلع بحي امف ىناثاا مسقلا ١ الصف لصفاا ىلا

 هنا لوالا لوقلا درب تاق تاقوالا مانالا ليقو سانالا مانالا ىلقو مولا هيرتعي

 ىلعامعييجوا سنالاو نجلاوا قالا باحسك مانالا سوماقلا ىف نيعلا لعمال زومه

 ةلت ةثالثلا ىلاعملازا حالو الوا تاناويلاب هصخ قاما لعاو ىهتنا ضرالاهجو

 ىلع قالا عيمجوا نجلاو سنالا هبداريف انه اماو مانالا اهعضو ضرالاو ىلاعت هلوق ىف

 تاقول-كلانم درف لك ىلع بحيف ملسسم ةياور ىف اك ةفاك قاخلا ىلا ثعبب هناب لوقلا

 قاسسعاتلا لاق © لوقلا م ريو مالسلاو ةالصلاهياع هقوةح نم ل ماقه لك ىف هيسانام

 تاوباةعيراىف ) مسقلا اذهىف ىا 6 هيف ) ايتنم مالكا ءىي ىنعملانا ىهاظلاو نكمت ىا

 اضرف هبناعالا نوك ناب ىف ىا ( هب ناعيالا ضرفىف ) ىناثلا مسقلا نه ىا ( لوالا بابلا

 عابتاو ) هنع ىهنو هب يماام راس ىت ىا 6 هتعاط بوجوو ) نايعالا عيمج ىلع اينيع
 ىهلب ىناسملتلا لاق ( لوصف ةسحدقو )امان و العفو الوق ىا هتّش رطةعباتم ىا ( هتنس

 ىا ( هتحامو هتيم وزلىف ) ىاثلا مسقلا نم ىا 6 ىناثلا بايلا ) مدقت رذعلاو ةعبرا

 ىا © ثلاثلا باحنلا ) ةسمح ىه لب لوصف ةتسس هقو) هتصااخمو هتةفاومو هتقداعم

 جرجس ري يس يي بر يبيبببببحوواسو

 هرمدن وه.ءظعت ىا 6 هريقوت موزلو ) هدكح واهناش ىا ( هرما ميظعت ىف ) ىناثلا مسقلا نم

 مهاباوهو ةذاش ةءارقىثو بالا ةلزغم قوف هناف هتفلا# مدعو هناس>ا ةدايزىا ( هريو )

 لب (لودف ةعبس هيفو) هتعاط ليقو هدح ىف حانم يما ىف ولو هقوقع مرو هرب بحي

 (كلذ ضرفو مياستلاو هيلع .ةالصلامكح ىف إل ىناثلامسقلا نم ىا 6 عبارلا باسبلا ) ةتس

 هيفو.) هلضف ةدايزو ركذام-باوثئىفو ئا( هتايضفو ) رك ذام ضرفناس ىنو ىا رحاب

 هللاىبصهقح ىف ١ هت نكعال ىا 1 لجندي اف ثاثلا مسقلا ١ ةععأا لب (لوصف ةرمع

 (هصالخ)



 ظ ًادتبملا نيب ةيضارتعاةل ( هللا كءركا ) ثلاثلاىا ( مسقلا اذهو هيلا )) اهتدئاف ةصالخ |
 هلوةىف م هب بطوخ نمل ءاعد تدرو هربخو

 ناحرثىلا بمس تح و>اهق 4 اهتنطو نيناّعلا نا

 نوؤتشيال مهل و هناحس تانيلا هلل نولعو ىلاصت هلوقىف (ك هبرنتلل ضارتعالا درب دقو

 خلبمف هيننتلل وا

 ظ اردقام لكتاب فوس:نا. © .هسعفن ءرملا رمف ملعاو

 مسقلا اذه باوباىا 6 باوبالا هذه ةرمث باباو ال هتسالخى ا ( باتكلا رس وه )

 ةصالخو اهتحيتن ةدبز هناىنعملاو بانتكلا اذه باونا باوصلاو ىجلدلا هركذ اك

 تالوقةنلاىف ساسالا ىهو ةدعاقلا عج (دعاوةلاك هلإ) نيمسقلا نمىا 6 هلبقامو ) امتداف

 تائطوتلاىا ( تاد.يقلاو ١) ةئزج لئاسم ىلع ةلمتشم ةيلك نيناوقنم تالوقعملاو

 ' ليام هقعىف ىا ( هيف هدرونام ىلع ) ةيلقتلاو ةيلقملا لئالدلاكو ىا ( لئالدلاو )
 ١ ىا 6 تانيبلا تكناانم ) ٍبدؤيوا هلئاق رزعي امن كلذريغو مرو حابسو بحتسو

 ىا 6 هدبام ىلع كالا) اضيا ثلاثلا مسقلا اذهىا 6 وهو ) تاخاولا فئاطالا
 ادو ضّنع نه ) قولا وهو ىا أ ةذح لعافلا ةغبصل 14 رزدحنملاو 0 ريخالا مسقلا نم

 عيدتلاو ءاصقتسالا ىنعع فاقلاب ( ىدقتلا دنعو ) هدعو ق.س ىذلاىا © هدعو فئااتلا

 ةدحوال هيف ءاستلاو نيعلا رسكو يلا حتفب 6 هتدعومل ) ىصقالا دصقملا غولب دنعو ىا

 ةدعوملا ليقو اناكموا انامز نوكي نا حاصي ناك ناو ردصملا هب دارملاو دعوملا ىنعي وهو

 هلمحنو همازتلا ىا (هتدهع نع) تلفتلاو صاختلا ىا ءافلاب © ىصفتلاو ) ةدءال مسا

 لوس ىناسملتلا برغاو هياثىا ( ودعلا ردص ١ قيضيىا ءارلاو ءايلا حافي ( قرش )

 سنحلا ودعلاب دارااو هنم اددح نوعءلملاىا ( نيعالا ) هلواو ءىش لك مدقم وه

 هتاباقم هياع لدباك رفاك لك هلومشل متاو رهظا لوالأو ىناسملتلا هيلع رصتقاو سيلبا وا

 نداؤملا :ثئاقك):اريهاللاو نيش ايا ةءاورلا لسكر أذل مضب ( قرشيو ) هلوقىف نم ملا
 راوناىا ( هراونا المو ) فيرحت سدت مالكلافو نيقئانملل جرخم دق ( نيقيلاب
 22 ىتأا هعالضاىا ة#حناح عمج نونلا رغتل و مهلا حتش ( هردص حاوج و هته

 هردص فاوج عيمج هطاحالا دارااو روظلا ىلبامت عولضلاك ردصلا ىلب امم بئارثلا

 فرعي وا مظعيىا هلح ىف سيل رسكب و مضب ىناسماتلا لوقو لادلا مغب 6 ردو )
 هتمظع قدح ىا )»ع هردق َقَح ىلا 0 ءافلاو ةمدمملا ةذءس قوفاقلاو ةلمهملاب ( :لقاعلا (

 هّنق رعم قدح وا

 مهلك هللا قلخ ريخ هلإو © رش هنا هبق غلا غابق

 ماو هيلع ىل اع هللا ىلد ارمغ اوقىعامو ىل اعنا هللا اوفلع قالا نيفراعلا صحا لاق اذلو

 مسقلا نم ىا 6 لوالا بالا نيباب ىف هيف مالكللا ) صاخيو صخلتي ىا 6 ررحتيلو )



 د ةةلثا

 ىهو ( ةمصءلاف لوقلا هب ) قاعس ىا (ش ثدشني و و ةشدلا جزفالاب نمت مف ١ . ثااسثلا

 حييت اده ( الصف رشع هتس هيفو ) ةمدلا رومالاو ةيصعملا نم عانتمالا ىلاصت هللا قاخ

 زوخامو ةيويندلا هلاوحاىف ) ثلاثا مسقلا نم ىا ( ىناثاا بايلا )) السا ضارتعا هيف سيل

 هيلع ) هنودحو هعوقوىا ماغدالاب ةخسن ىفو زمهف واو نوكسف نيتوضن ( هءورط

 نيتحتط ضرع عج ضارعالا ناف ةيناسنالا ضراوعلانم ىا ( ةيرسثبلا ضارعالا نم

 هيفو ) ماغدالاو لادبالا زو# ةزمهلا ريدش' ىلعو الاتعماو ازومهم ازرع دام يك

 اعاونا عونت ىا )»ع ماكحالا هود>و افارضنت ف عبارلا مسقلا م( هينا لب 4 لوصف هع

 070 نوصي ع ملك وا اأصش هبف دع نه ىا )2 «هودقتت ند ىلع ( اهازاونو اهلئاسم نم

 ناس ءانعم.ىفو ( مالسلاو ةالصلا هيلع ) همتسشئا ميمعت دعب صئصخم ( ,هبسوا)

 ةيانتك ىا (ضي رعت نه) صيصخت دعب مي.عت © صو بس هقحىف وهام ناس ىف )ب

 اذا ضرعو هنيع اذا هءلع صن شحم لاقو حعيرصتو. ىهاسط ىا ©( صن وا, ميولتو

 ةعست لب ( لوصف ةرشع هيفو ) لاخلا ةنب رش ضرغلا مهشي لب هيلع اصوصنم هرااذب ا

 هنمو هضغس ىا نوناا دعب زمهم ( هئاش مكحىف ) عبارلا مسقلا نه ىا ( قاثلا باتلا )

 صخا وهو هرمضءىا هلادبا زوو زمهلاب ( هيذؤمو ) رثبالا وه كئتاش نا ىلاعت هلوق

 هءاقع ناس ىفو ىا( هيوقعو ) هصقنتم هخس ىو (هصقتنمو) هلوق وهو هدعبو هلق ام

 ةزانلا ةالص رك ذو ىا (ةالصلاو) هتبوت باطىا ( هتباتتسا ركذو ) ايندلاىف هنازجو ظ

 اذكه ىلا لاق 6 لوصف ةرشثع هيفو ) هن لسمملا وا ململا نم ىا 6 هتئاروو هيلع ) |
 ىا ( اهم طجو )ي ةرربشع (ضوغإ ىدن هيل دوا نا ىاطاغم طخ نعل لوضصالاف ا

 واولا مخ 6 ةلدوو دامك اال يسعى ةييككهانانج تلاؤناتت) عبارلا مسقلا ظ

 قاعت» 6 ىلاعت هللا بس نه ١ ك-ىف )ل عبارل / مسقلا ن هىا 6 هلق ندللا نيباذدل زو ؤليصوتىا

 ىنلا لاو ) ةلزنلاىا ( هيتكو هتكئالمو 0 هنايدنامكح اذكو 6 هلسرو ) ثاثلا بابلاب

 قيما م ةغيصي 6 مالكللا رصتخاو )) اصوصخوا امومع «هبحصو ملسو هيلع ىلاعت هللاىفد

 دوصقملا ىلع راصتقالاب ىا مالكلا انرصصتخاو ىرذا ىو ماكملا 4 ةغيصن ةخسأ فو ىضاملا

 اهني هوك نا لو عاؤلو ظفر ةزشع ىفالب .«يلودت_ةدخ ىف > قابلا اذه ىف ىا ع هنف 4

 ل نأ ايف هلال لوصف ةرشع هباوصو لوصالا ىف اضيا مقو اذكه ىباخلا لاقو

 هج زجحتني ) عبارلامسقلا نم ثلاثا ٍبابلا اذه لوصف مامتاب ىا 6 اهم 3 و 3-5 915
 ةثالثلاىا (باوبالاو) ةعبرالاىا ماسقالا ) لمكتو ىا ( متاو ) ىهتنيو ىغقتي ىا

 6 ناميألا ةغىف ) هب رهظنو ءىذتى ا 6 حولتو ب هلبق امل ريسفتلاك وهو اهعيح رشع

 علطانب نمل ةرونم ىا ف ةرينم 21 ةعطق ىا, مضلاب 6« هعل 2 هّدعلط ه :كمجقمو هتهح ضأن 5
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 له 75 1

 ميلا رسكب 6 محارتلا جات ىفو ) ةرهشلاو فرشلل تريعتسا ةرغلا لاق دقو انهيلع
 ةرهوج امىنعيو ردقو رط>تاذ ىا 6 ةريطخ ةرد ) ناّشالا مارت جاثىف حوليو ىا

 ىلع ةعوفىم ةردو ةعملل نه لكم اسهيلع هدب عقو نمل ةميق اهل سل َةْواَول وا ةسفن

 لءجو حالك ضهوا قربلاو ادب حالا سوماقلا ىنف مزال. لعف حال نال ةيلعافلا

 فانيتسا ( ميزت ) لاخلا ىلع اءهباصتناو هركذ مدقتملا باتكلا ىلا حولي ريمض ىناسملتلا

 | نوكسف حتفب ( سبا لك ) ةردلا اهانعمىفو ةعمالا ليز ياةحازالا نم ةيلاح ةلحوا نيدم

 ْ لوقىا ( نيمحت لك ) نيل و كف دكم عا 6( حذوتو ) ط.خو ةهنشو طاخ ولاكشا ىا

 , فاؤملا لصانم طقسدف وهو مثهوو نطظنع رداصص ىا ( سدحو 0 قيقحت ريغ ند

 موق رودص ىنشتوإل د>او ىنعي اهو عحسلا مال هركذ نه دبال نكل مهضعب هلاقام ىلع

 هدعبام عم هئكل ةوالتلا دصق هلعلو ءايلا فذحم ةخسن ىفو حولت ىلع فطع ( نينمؤم

 قوي مرن وعطاولواظتاو ةهرزف ىا ( قحاب عدصتو ) ةحب# ةذءان ىف ثسنأتلا ةغيصب

 نع ضرعاو سمؤت ام عدصاف ىلاعتو هناحبس هلوق ىلا ءاعا مهك رثت ىا 4 نيلهاحلا

 ةيلغا ا.( ءاوسإلااداوجل ومي قمم دوام الذا( انلكؤتا ىا« هلال ىلاعت هللابو ) نيكرمشملا

 | ىلاصت .ةلؤش :نيقولللا :نمإ هزيغبالا هب ةنوعملا بلطا :ىا: ( نيعتسا ) ةيلاح ةضزتعم اةلكعا

 هاوسال هللابو ةخسنىفو ةناعالا نع زجاع كريغ نال ةناعتسالاب كصخم ىا نيعتسن كايا

 نيبلا ق وا كلملا وم الا اةرلاقا نكمل

 1 ل لوالا مقل 4 9

 111101011101111 قطار ظمأ قا
 6 العفو ) ميدقلا ناقرفلاو مير ىلا نار هلا درو ( الوة) ىنالاك ىلوا هدوجوو

 ١ ةخحس ىفامىلع 6 هيقفلا لاق ١ ضفاخلا عزنب اءهيصنو ةيهاظ تاياو ةرهاب تازدعم نم

 قحلم هلاب راعشا هيفف ( ىلاعت هللاهحر لضفأا وبا ) ىرخا ىفام ىلع « مامالاىخاقلا ١

 ْ نكل هسقن مالكن م هنا يرد هيفف هددسو هللا هققو ةح.ك ةخيسل ىفو هريغ مالك ند

 ىا ( سرام ن» ىلع ) ىنال ىا ءاخلا حتش 6 ءافخال ) مامالا فصو ذئتيح هعالبال |

 هللا هصخ ىا لوهلا ةغيصب ( صخوا معلا نم ) اليلق ىا 6 اًئيش ) سرادو مزال

 اماو ةظل ىوربو ةيفللا ةرظنلا ىهو ماللا حتشب ( ةحل ىنداب ١ ماوعلا نيب نه ىلاعت

 ' ددرتال ران وهو رضبلا حانم هلصاو رظنلا نم ليلق ؛ىش ىا هلوا مضب ىه ىناسملتلا لوق
 رارااوذف رهظيف ةرم كلذ مهفب ناكاذا هنالانهه ىلوالا وهو ةرملا حتفلاب ةحمالاو هيف

 مهفلانم ىوريو ( مهفنم) ريدتف رهتشم ريغماللا مضذا رر ريغ مالك وهف رهشاو ىلوا

 | ءاف# ةقاعتم ةيقرظ ءابلا 6 مالسلاو ةالصلا هيلع انيدن ردق ىلاعت هللا ظعَس ) رهظا وهو

 ١ ( لئاضش اب انس ىلاعت هللاصيص#و ىا 6 هايا هصوصخو ١ ةيلوءفملاىلع.بوصن٠ ردقو



 مي 12
 ا (بفانمو ) مب ركملاقالخالان شافو يسم وىا ) نء-احمو دو 9 ند دناو زي ع 1

 ١ هن احم س هللا هف رغم اهازنسا ىتلا ةيامعلاو ة ةمو افق تالا دكياإ قف ترأ خلا تا ةصو ت وعن و ىنأ |

 لخدتالو ريصعالو امترثكل ممتحمال ىا (:طيضنتال ) تافصلاو تاذلا ثبح نم ىلاعتو |

 خسنلا ىف هنكل ىهتناماللاو ءاملاب ىوري ىناسماتلا لاق ىازلا رسكب ( مامزل) طبض تحت |

 انهئاص>ا ىف دهتمحميو اهطبر دصّشو اهاعض ديرب طبايضا ىا طقف ماللاب ةححصملا |

 ةكولدم ةقاح ىف لمام وهو ةقاناا مامز نه راعتسم وهو اسهئاصقتسا ناكما مهوّسو

 ىدلا دعباو ةيضيءبت نمو هركذ عفريو ىا ( هييونتو ا اهدايقنا لوصحل افناف

 مظع نم ةحيدص ةذحسن ىفو ميظعلا ءردق نم ىا 6 هردق مظع نم إل ةدئاز نم هلوقىف

 (ةنلالاهنع) ىعتو زجعت اه ىا ديدشتف رمكف حتشب ( لكتاع ) هردق مظعب ىرخا ىف وهردق

 هباتك ىف ىلاعت هب ح رصام اهنف ) نانبلا ناسو ىا ( مالقالاو ) ناملاىف ناسنالا ةنسلا ىا

 هياتك ىف ىا ( هيلع ه..إ ىتاامو ىا (ىنثاو) ه.صن» مظع ىا (هباصأ لياج ىلع هيوسشو

 هللا ىلد هنع هب ر> ١5 ةيهاظاا هلاعفا ىا(هباداو) ةئطالا هلاوحا ىا ( هقالخا نم ١

 بغرو ىا همدعملا ديدشتب ( ضحو ) قي اك نسحاف ىبر ىتدا هلوش ملسو ه.اع ىلاعت

 ىا (هباحبا داو هماود فصوب هقيلكت لوبق ىلع مهام ىا 6 همازتلا ىلع دابعلا ) ثحو

 ىذلاوه) هلا نع و هّتمظع تمظع ىا ( هلالج لج ناكفإ هءاتك ىف هيج وا امف هبان> ةعاطاب |

 ا للف اذهو ىلوالا هناب ىلوملا مع امم هيلع ما ىا ( ىلواو ) هلذف نم ءاطعا ىا ( لفن

 ءاكزو ةلختلاب هرهطىآ( كزو رهط مت )هدوجو همرك نم هب قامت ال ءدوجو روهظ ١

 ةداسع نه هرهط مث ىحلدلا لوقاماو ةيادحتلا نم هابقع ىف هعفتي ام هايند ملاع ىف ةياحتلاب |
 هيلع ىا ( ىتاو كلدب ١ هحدم ىأ ( حدم م رز مالسلا هيلع هماقلل بساشالف مانصألا ْ

 دومثملاو دهاشلا وه هنا دو.محلاو دماخلا وهف هلضف راوناو هلفف راثا نم هناا عم ظ

 6( ىفوالاءاز+لاهيلع )) ها زاح ىا (بانامث) دوج ومهريغ رادلاىف سيلفذ وج ولا نيدايم عيمجىف |
 ( ادوعو أدب لضفلاهلف ) هلعف ريغ نم ردصملا ىلع هيصن وا ربك الا ظطلاو رفوالا ءا زاب ىا
 ( ىرخاو ىلوا هللدلاو ) ةداعالاو ءادّسالا ىف ةدايزلا هجو ىلع ناسحالا هلف ىا

 دما هلو ىا لضفلا ىلع افطع ىرخاو ىلوا داو ةذع-ذ ىفو ىقعلاو اسندلا ىف ىا

 قالم ىلوالان م ىلوا ةخسنلا“هذهف ةرخآلاو ىلوالا ىف دجخلا هلو ىلاعت هلوق ىف اك
 مهلو ىلاعت هلوقك هباعيتسا دارملاو لا ءارخاو دما ىلوا هلو ىاليضفتى مسا انوكينا ذوو |

 الودوم وا افاضه الا لمعتسال لمضفتلا مسا نا مهضعب لوقاماو ايشعو ةارك اهيفمهقزر

 ىنطاو ملظا مهاوناك ىزخا ةرخاآلا باذعاو هناحبس لود ضوقنق ماللاب اف رعموا نك
 رسسكب (نايعال) هرهظاىا ( هزرب| ام اهنمو ) ةروك ذملا مكح ىف ةردقملا نم ربتعي نا الامهملا

 2 ير ييريهاااا22ب 222 تا | دا رملا د هطبضو 0 نمل افاللؤ همحيعملا ءالغإ حش 2 هقاخ ن 7 هس اكل 8 -

 وو ١]



 ىلع وا ضفاخلا عزت ىلع ةءارق بصن «هءلع ىن«ةءارقإ كثي دؤبات معلا لها نه ناكو ةئامممحو

 لضفلا وباوإب هلاك ١ىف الوك ام نبا ءرك ذام ىلع حالصلاو ريخلا لها نم وهو فينو '

 عقلا <07 وس
 فنك 2303553320 د 21. 70150150010716 72901003 5 6 15 50.55:21 5020 5 تن 1702 2 ان ةن لل 1020 تاو حتا:

 دارملاواماقتنالاو رهقلاتافصىهو(لالجلاو )مارك الاو فطالات اد ىهولامجا لات هو>و

 سهوجالو مس سل هق+ىف اناوق ىهو ةيباسلا تافصاا لالخلابو ةينو.كا توعالا لامكلاب

 نع.هزنملا هانعم لاش ذئانل ةيودخلا رومالا نئاسو ناكهىفالو نامز الو ضرعالو

 (هصيصخن و) لاصالا ىنء« ةمحملاءا1غارسكب ةذحسن ىف و لا !بابرا رظن ىف ناصقنا|تئاوش

 ( ةديجاقالخالاو ) لامفالا نم ةنسحلا ىا ( ليما ن-احلاب ) اصوصخم هلعج نمو ىا
 لئاضفلاو إ لاوقالا نم ةيضرملا ىا ( ةئركلا تهاذملاو ) لاو>الانم ةدوعللا ىا

 ددعلانمال ريثكلا هانعهو:دعلا نم وهو لاسحملا نم اهدع'ىتلا ةريثكلا ىا( ةديدعلا
 داد_سلا ننس ىلع ةعقاولا لئاضفلا ىا ةدددسلاىوربو تيصحاو:ترمدح اسهأا مهوتيف

 ةرهاقلا ةيلاغلا ةَق'نافلا ةع رابلا ىا ( ةرهادلا تازحمملاب ) هتوش' نمو ىا( هل 2

 ةحاللاقزاوذللا ىا ( ةنيللا تامآركملاو ) ةعاظلا ةلدالابو ىآ ( ة>يضاولا نيفاريلاو إل ١
 امم لانك هللاقدصي امن هةضراعءملا مدع ص ىدحعتلاب هنو رم اهناف تا رزدعءملا نم معا 1 د ا

 ةماللع اهنوكلا 21 كمعلو اهلثع ناينالا نع زاسح الل 6 زدععم تدهس ةو.لاىوعدف ةءام ا ا

 لمفىنمع لعافف اهلريضح ىا هلوَش ىناملتلاب رغاو اهنباع ىا (اهدهاش ىتلا) بانحالا
 نيهاربلا ىا اهرداع 00 0 هنامزو هرموصع ككاو ىا ( ه رضاع نه لقد شالا

 قبلا ع اهماعو) اهكردانم ع هناوإا فداص ىا ( هكر دان ف اهارو) تامااركتلاو

 ناهربلاط رمشب ناكام نيقيلا ملع نيفراعلا ضع. لاق نيمو كش ريغ نم ىا نيب ملع ةخعسن ىفو

 هقحو مولعلا بادال هنبعو لوقعلا بادكال نيقياا مف نايعلا تعسب هقدعاو نايملا مك هئيعو

 لصوزا يلا ىا (ىهتنا ىت> ١ مهعابتاو نيعزاتلا نه ىا (هدعب ءاح نم» فراعملا باعصال

 ترثكو هراث !ترهظ ىا «هراونا تضافو انيلا) كلانهام ةقيق> غاب ىا ( كلذ ةقيقح ملع)

 خسنلا ضء/ىفو (انثدح اريثك اماست مسوهياع ىلاعت هللا ىلص انيلعإ) اهراوثا ىوربو هراونا

 ىسادنالا وهو ىلاعت هللادحر ( ظفاطلا دمحم ني نينسحلا ىلع ونا ديهشلا ىذاقلا) انربخا

 ةريشع عبرا ةنس سادنالا رغب دهشتسا ةفورعم هتحرت ديدشتف مضل ةركس ناب فورعملا

 هنءارش ال هلع ىنه ةءارق لاح وا ءارق ةهج نم وا ةءارّش انندح ىا لاح وا زين هنا

 ١ راد جيلاك اذان اس|يوران يما وانت بحل ني ىزلال نم اهرعذما لعد نسوأ مارتغس ةءاوقمالاو

 ظ ةلمهم حتشي ىماسجلا دا نا ىا 4 رابط ادع نبكراملا نيسحلاونا انثدح لاقإ هعش نمو

 هل نم لدفع هنا فرصا دقو اعوذمم ةيتح قوكاشتف ةمدعمم حاس 1 نوريذ نس دوا

 نا ىفاوملا' لك تيار ىلا ناف/ ةئامس لاو نينال واول ةياكن كوتا كاتيا ةلياقرب

 | ماسلا ركاذملا عملجاب ههيدكل هتوفرضيال نوثدحلا نكلو فرصلا نوربخىف لاسصالا :



 نيريس ىف اولاق اك ىسرافااك مهضعب دنع اقلط نيتدب زملا راتعا ىلع ءانب هنا نهظالاو ىهتنا

 حصالا وهو ةيناثلاف ةمجعملاب ( ىدادغبلا ىلع وبا انثدح ) اهالكىا ( الاق ) نوبلغو

 دحاولاد.عنيدهحا وهو ىرخالاماحتاو امهيدحا لاهاو نيتمحعممو نيتلمهع زوحفالاو

 نيوكاساو ةلم هع سسكن (ىج:كلا ىلعوب.| انثدح لاق ةركلا جوذنإب فرعءإ رفع» ندم نا

 نايعلاوبا وه (بو.< نبدا نبدمحم انيدج لاق ويم جنس ىمست ةدلب ىلا ةيسأ مخ نون

 ىسعوبا انثدح لاق ) روهشم هنع ىذمرتاا عماح ىوار نيمالا رجاتلا ىزورملا ىبونحلا

 عماسلابحاص وهوىذمرتلا ىا ( ظناحلا ) ءارفواو نوكسو ةلمهم حافي ( ةروسنب.

 لوهجيهنا مزح نبدمىنا لوق ىلاتافتلاالو هيلع عمق ىبهذلا لاق ه5 ١ دلو ليق ريرضلا
 ىذمرتلا لنه 2 نا كشالو ىهتنا نيدلا للعىلاالو عماجلا دود>وب ىرداالو هف عام هناف

 ظفاحلا جسد وكلاوه اذه (روصنمن قدحسا ا تحب لاق )ب ىنمالاك سكعالب مزحن اا رضإ

 اف: دح ) هجام ناو قاسنلاو ىذمرتلاو ناخع.شلا هنعو هدعب نش ةنبع نانع ىوز

 دج نان ىور مالعالا دحا ظفاملا ىناغصلا ركبوبا عفاننب ماهنبا ىا ( قازرلادبع
 بتكلا باتا هل جرخا بتكلا فنص قحساو دا هنعو روث ىلاو رمعمو

 200 هلجرخا نولا ماع ىرصبلا ةورعوبا دشار نبا نيميملا حتفب 6 ردعم انآينا )
 ةماعد نبا وه 6 ةدانقنع ) ةنس ةرسشع عبرا ىلو نسملا تام ةنسس ملعلا تباط رمعم

 قاخو سناو سجرس نب هللاهنعنع ىور رسفملا ظفاحلا ىمعالا ىدودسلا باطخلاوبا

 ىنلا مداخ كلام نا ىا ( هنع ىلعت هللاىذر سأا نع رب قاخو ةعشو بودأ هنعو

 هيلع ىلاعت للاىلس يبلانا ) ةريثك هبقانمو ةريهش هتجرتو ملسو هيلع ىلاسعت هللاىلص
 هزيسس ةعرسا هب/ىمس ءارلا فيف2#و ةدسحوملا مضب 6 قاربلاب ) ءيج ىا ( ىتا ملسو

 ءاقرب ةاسش لاش نينولاذ هنوكل فئدصملا لاقو ضيبا هنوكل لقو هقبرت ةدشلوا قربلاك

 نوكيدقو ضربا هلاب ثيدحاىف فدودقو دوس تاقاط ضِرالا اسهفود لالخ ىف ناك اذا

 راسا قوفو لغبلا نود ةباد وهو ىهّتنا ضيدلاىف ةدودعم ىهو ءاقربلا ةاشلا عون نم

 باك ىف دلاخ ىنا نبا هلّقنام ىلع هةءاورىثو حيحصلاىفاك هفر ط ىهتنم دنع هرفاح عضإو

 هدسجو ناسنالا هجوك ههجو نا هلع ىلاسعت هللاىلص ىنلا ليخ ءامساىف لافتحالا

 ىاعئلاريسفغتىفو ىتاالو رك ذال لازغلا بنذك هسنذو روثلائاوقك همئاوقو ونفي تبيكك

 ئاوقك هس ءاووو سرفلا فرءك هفرعو ربعنلا بنذك هيذو نان رفإإلا] دينك 07

 هلو ءاضس ةرد هن 1 هرهظو ةئوقان هن تناك رقنلا فالطظاك هفالظاو لبالا

 هتفاضضال حتفاا ىلع ىتب :فراظ 4 هب ىرسا ةلبل ) قربااك رع هيد >ف ىف ناحانج

 نمد زم مار نايف يكسر ١ هابط > لوول دةتملا ةيوضالاةقباوفلار ةلججا لا

 ىا 6 بعصتساف ) نالسخ ادتم وا ناف دارتسم نالاح اهو جارسالاو مالالا

 دش و و زولجع نيب ةرتفلا لوط ة ههج نم ءامس الاب نفع دعبل ىا ( هيلع 'قاربأ ,لا رمسعتسا

 (امهدلع)

 ظ



 تكاخلا ف

 ا

 ١
 ا
 ا

0 
ْ 

 ئريكتقلاوأ قامت 26دك نا نأنولا ئدالا اهتعرتنل ءوعب غال لكلا ند راق

 0 قاربلا نا اهميعنو ةنخلا ة هفصى اضا يك ىلكلاو لئاقه نَع ىدرواملاو سا.ع نا نغ

 ءانب م3 هءاع ىلاعت 1 دمع اند 2 7 0 م نالوا قاسملتلا اا

 2 ل ريح هللاقف ) ماللسأا هيلع 35 اوهزو اه بعص سا ليقو كالذوف ا :فالا> ىلع

 قاري ىا عاده لعقت كاملا ا 0 هو رعم عبرا اهذم راوتملاو هل ه ردع تالا هيشو ا

 هجو هل ناكل بئاغلا لوهحلا ةغنصإ ىور ولو ركذملا باطخم 'لعفت ظطضو ةباور ىف 6

 ( كبكر اش .١ بعصتسا نم موهفملا باعصتسالاىلا ةراشالاو ىخموتلا راكن الا ةزمهلاو

 ةياور ىفو ( هنم ىلاعت هللاىلع ) بصنلاو عفرلاب 6 مرك ا دحا )) هل اهظعت ركذملا باط#

 تملع دق لاقف هنم هللا ىلع مركا الو لطفا لاس ع” قنالاو ناروط كال كلك رام هللا و

 ءاشك قاعتا"لاقنا تنم و نازك نأ تح قلو كاملا هلا "ا

 داضلا ديدشتب 6 ضفراف ) هنع ةباور سأا وا سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا 6 لاق )

 1 لاق دقو كا لواآلا لوقلا دب ول موك هعيط ىدتقع ه4نع ردص 6 ةلادو ءاسيح

 ةاللصلا مهيلع ءايدالا ةباد ىو رترختلا بحاصو ةغالا ىف نيعلا 4 د عطا ْق ىديمزلا

 له نأ جان هءم ءاالا 00 كل ودول 0 هآلاق يذلا اذهو ىوونلالاق ءانثلاو هل

 ' ةريس ىفو كلذ ىلع ىليهسلا هرقاو ءابننالا اهكر هانعمام لاطب نا لاق دقو ىهتنا حب
 مهارإا ناكو ا تييلا يهاربا ج> ىف ناب رلا نأ هل هللا دنع نع هخان 0

 ١ قنا قنءعْزيسر هلخا تاوا نق هنارك ذنىف ىطرقاا لّقنو ىهتنا قارباا ىلع ةن-لك هححم

 لمح ناهسج ةايْطاو توملا نا ةانلاو توملا قاخىلاعت هلوقىف ىاكلاو لتاقهو سا.ع

 سرف ةروديىف ةايلا قاخو تامالا ءىث هحير دخالو ءىشن رقال شك ةءيه ىف توملا

 رصبلا لم اهوطخ اهل وكر مالا »ا ةاللصلا مهياع ءاسالاو لبري> ناكىتااىهو ءاَهل ىلا

 كر ق ثردحو مح يلع ىدمرتلام الكن م اذهو اهضرا ىف كلدب ةصوصخم ءاسالا اهكر

 اك سرا 3 لكو كلذ ىف 0 -- هيلع ب هللا ىلص 7-2 رك هنلا 121 ل

 ميرص ليلدالو حيمص لقت ركذ اهف سيل ذا ثحب هيف ن نك ىلحلا هلاق اذك ىوونلا ىلع

 اعمح سنجلل ماللا لمح نا ىنذذي ددعتلا ةح ريدقتا ىلعف هيف كرتشم دحاو قاربلا نا ىلع

 هللا ىذر ةربىهىنا نع ىناربطلا جرخا نكل قارب ىن:لكل نوكي ناو تاياورلا نيب

 خي كتلاو' ذا ناو ةمتفاثسلا و زداملا و فر شللا ١ دادنأو نأوتلا ن3 اف كاراطنعلاو
 1 0 ءادنالا 0 هب تصصتخا 3 ىلع 4 0 57 0 هللا عا ءأم ضعلا

 0 علو... نب يمان هدوصت ناس يمول نب تاهيضو ريتك تور سو سعت هدو هل



 ا

! 

 ةةاضلا هيأع لي ريح نا تاياورلا 1 ىف ءاح دقو ةو لا 0 ل دئامح - ءاننالا ن نود 7

 - ايست - - ا

 ا رص ءاحلب ةفقاخ بكر هلا يهاظااو مالسلاو ةالصلا هيلع همم بكر اضيا مالسلاو

 | لي ريد نا هنأ نع ىللىبا رع نحرلا كيم نا 7-3 ةءاور نهد طدسوالا ُّق نارياعلا هاور مف

 | ىوربال ىناريدطلا لاق ثيدحلا هدب نيب هلم قاربلاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاىنا

 لضطءع سبل ىنالقسعلا لوف هد ,و لذطعموهو ىلحلا لأق دانسالا ادهم الا ىلا نانا نع

 | همهاع نع ىلع نبا اهديلم وو 400 ناربطلا 1 جال تبانوهو هدو 5 نع 4 هيلع اذن ا

 روهقلا:دنعةحم لسرملاو ديالو هنكل و ةلثسسملا ىف لم اذهف ىلحلا لاق 0

 اذهىلاحلا لاق هلاغدر قاربلاىلع هلمح مالساا هياعلي ربج نا هحبتصىف نايل نا اكذ دقو

 ظ انقل انك وب عزان مناي اهون ولج حسم ولاور فس نسق كيدج نكي نا رامثز مدقتاعو
 تاق#مهضعب هلاقامىلع ح حصا وهوةرم ءارسالا نا اناق اذا كلذك رخ الاو اناا وا اباهذ

 ل هل ىف لعءافلا نم الاح اهذر لمحت نا ضفانتلا نيب عمجاو ضراعتلا عفد ىف باوصلا

 ىلاسعت هللاىلص هل نازراملاو مالا هيلع ليربط نارتت-لا ناريمضاا نوكيل ىهاظاا وهام

 هدب ٌولاو نوجا :بولطملا ىلا ةيسنلاب لوسرلا ىف اصوصخ بدالل ئضتقملا وهو ملسو هيلع

 ف ناك امهباو الوا ةدحاو ةلمأ ىف اناك له جارءملاو ءارمسالا ىف فاتحا هنا و 6 2 كنم

 ظ هب ىرسا لاَم وا اذكح هضءو اذك هضعب وا مانللا وا ةظقيلا ىف كلذ ناك لهو رخألا

 | لهو ةسمح لاوقالا ريصتف مقلا نبال ىدهلا لئاوا ىنام ىلع هظّش الو مانا ضرعءتبالو

 ْ عيب رلا نيش نمي نيرموعلاو عباسسلل ليقف هنامز ىف اوفلتخاو تايم واةىم جارعملا ناك

ٌْ 
١ 

 | نيرشعو عبس ةلل لدوناضمر رهشنهتالخ ةرشع عيسل لذو رخ آلا نم لقو لوالا

 أ ةليل اههنا لاق“ ىوابتفلا ق فااخو. زيسلا ىفبةضورلا ف ىوؤونلابم وجع هيو بجو نم

 مز ماليه حرش ىف نيروك ذملا نيناكملا فلاخو لوالا عيب رلا رهش نم نيرشعلاو عباسلا

 ىدرواملا نعو ضايع ىضاقلل اعبت رج الا عمبرلا رهش نم نيرشعلاو عباسلا ةليل اهنا

 3 بلا نييعت ىف ةعمس لاوقا المو لاوش ف امهنا ا

 و وا ١

 | هدتعىا (هيدل هردق مظع هراهظاو هبلعإ د اةربوما ل هللا ءانثىف )لوالا مسقلا نه ىلغأ
 || حوالا ىف هدنع ىا ىدلا لاقو ةيوبنلا ثيداحالاو ةولتملا تايألا نم مهب 5 هب رق ماق٠ىف

 ظ
 ا
| 

 0 ريخوهو هماما ىثمتا ركل نيك مامأ ىشع ءار دقو رذ ىبال لاق مودع هيلع ىلاعت هللاىبص هنا

 ل

 هريؤولا اوءزئاف انه ةدا را 1 ذا هريغ ع هزيسعو هف رش ةدايز ةكئالملا 5 ظوفح لا

 وهف هتباغ رايتعاب انه ءانثلا ئطدلا لاق مث ىتحال اك لشن ىلا جاتحي ميكتلا نوتن] متت

 مخ يف كالذ ةدارا اماو لام ؤالا تافد 11 عج ريف ميظعت و ميركت ن ل  ةعاوتا ماعنا اما

 (ىلا)



 تح .ةكشخلل دحض

 هرفف عادلا ريغ ةقاللعلا 3 دن الاس م را نو "6 لا هة> ىف وهو الخلا 70 لاذ |

 هيلعام ىلع ةقيقح تراث ىلاعتو هناح.س هقح ىف وهو مالكلا بابنم ءانثلا ذا ىهاظ ثح

 بضغلا ىتفص فالخم ةياغلا زاجم رامتعا ىلا جاتحالف ةلزتممال افالخ ةعامجاو ةئسلا لها ظ

 لئاسلاب صاخوا ق> الا وهو ماع باطخ ا مءا ىلاعت هللاو ايا ىف قةح امل ةححرلاو

 هخيسأ باكلا رئاش ىلع بلاغلا وا هبانىف رداثلا ىا ( زيزعلا هللا باتكىف نا ) قبس اك

 هللا ىبد ىؤطصملا رك ذ ليه )7 ةحرصم ةحوم ىا ( ةحصف» ةريْدَك 1 رز هباطخ قى

 هقالخا مراكم دادعتبو ىا (ه:ساح دعو) ءاف واو ءاقدلا نانو ى -لا ىا 14 6 هيلع ىلاعت
| 
 إ

 ل الا كلت نم ىا ( اهنءاندمتعا) همكحو هناث ةمقر ىأ ( هردق هيونثوه :نتازيسات لإ

 مويق٠ ند هءاضتق 24ه نيس ىا ) ا ناو 0 تاللالدلا ق وطذم نه ىا ) 3 مم رهام ىلع 0

 0 ةرشع )ل او 2 < ةاماعل 4 كلذ انعمحو الك الايك رن دع سم

 -- 0 ا 2--- ككل 7

 0 كوالا ا 0

 5 و ىا ءاتلا حّتشب ( ا و 9 ردصملا 7 و و ءانثلاو حدملا ءىجم إل
 ميقتسم ريغ ةخس ىفام ىلغ هبصنو سايق ريغ ىلع نسح عج وهو ةنحلا هقالخا رار 5
 لوسر 5 ؟ءاح دقل ) ماردلل مالم ريغ وهو ماللاب ىلاعت هلوقل ةخفنىفو ( ىلاعت هلوقك )

 بجوي ام ىلاعتو هناحبس هنانتمانم ةلمح ىلع ةلمتشم اسمناف اهب ادب ( ةيآلا مكسفنانم

 قيقحم 0 نيتلادلا دش هنورقملا ماللا نم دافتسملا مسقلا اهنم ا ىلعيو هلوسر ميظعت

 عقأملا كتلك نسجاولا, لامشلا ءويكل | نج اناكل وتاكل واوا ايبا امان ف اناا دا يراهزكا
 نيف مكيلا هنم اناسحاو مكيلع انم الضف هنايثا ن وكف نيقلا ةف رعهو نردلا ع ملعتل هيلا

 ميظع لوسر هنا ىلا ريشي هناف لوسر ريكتت اهنمو هلاقاو هسا هياطإو هلابقتسا. نشل

 اوقطت نا م اف ىرمشبلا مكسنج نم لعج هنا اهنهو مكناهربا اديساقو مناجم امسفت

 ةناتلاقل ىذتقغيداضيا ونه لف كيج 4 كتمباتم»ىلا نعذا, ناوكعلاو كاملا نيب قلتا اء لع

 مكفند نم لعج هنا اهنمو ةيكلاملا ةردقلاك تسيل ةيرسشبلا ةوقلا نا ليق امبرل اكنام ناك ولو

 هيلع زيزع ةيالا يشب مث ىمحتا هيلا لوسرلاو ىنرع هيلا ىلسىما متاقا الاو ةينرعلا

 اونمؤت نا مكيلع صير مكب اذعىف مكعوقوو مكيعتو مكتنع هيلع قاش ديدش ىا متنعام
 ِ . . ع -

 ظ ليبدت مي>رلا ركذف ةحرلا دشا ةفأرلاو ميحر فّور مريغنهو .مكنم نينمؤملاب مكلك | 1 ف 7 2
 نيس حتشب ( ىدنقر مسلا لاق ) ىدلا مهوت اك غلبا هنوكل ال لصاوفلل ةاعارص سكع وا

 00ش شلل ل يس سلس 7447 يش يش ل شل ضل ير | 6 زر ربِ شل  للي52ل__7ت؟ت7ت722ُلجل تي هه هم

 زر 12 ل1723 لجعل ذي 2200 نقل 2235 9 فلق ستكق 3 ك3: اهنا

 لياحلا مامالا وهو سومهاقلا ِ حرمدام ىلع نط وه ءار حافو مي“ ا م مريع



 ١ هطم مم صصصتل معيسم - ١
 -- ةةكشألا

 اًقينقانام1ا ةلمطقفلا, دق رمقتسلا ميهاربانبإ دمحا نب هد نب رصن رسفملا ثدحلا ىننملا

 تحاسص ريبكلا مامالا وهو ىناودنهلا رفعج ىنا هيقفلا ىلع هقفت ىدهلا مافاب فو رعملا

 ةتتزلعقا طال وأ نس و كالاب ةلع هيف وأ: ديدعلا ةروهشملا فيئاصتلاوةديفملا لاوقالا

 باكو نيلفاغلا هيو ةدل<ىف هقفلا ةنازخو هقفاا ىف لزاونلاو تادل عبرا نارقلا ْ

 دئقرمس ةدلب ىلا بوسنم هللا دنع نب نسحلا همساو ىلعوبا هنا ىناسملتلا رك ذو ناتسبلا |
 قانسسو لوالا وه دمتعملا نكس ىرهاظلا ىلع نب دوادنع ىور صهااغلا لهانم |

 ثمللا وباو لعا هللاو ةدحاو هطساوب ىذاقلا هذنع ىور ثدح ءافثلا هبات نزف عضا وه ىف

 مهصعل ارقو 2( لقازشنلتلا هاك ف امه قرفلا وهو ظفاحلاب بقل مد ىدنف وعلا

 ىلا عت هللا ىكر ةثئاعو ةمطاف نع هيوم ةداطش ةءارو ىو ) ءافلا حتس مكشنا نم ظ

 ىلامت هللا ىكر سابع نانع هدلراغلا قو اهريغو صئخ ناو ةم ركع 4 ارو اعيد ٍ

 هطبضو ( مغلابر وهلا ةءارقو ) كلذك اهأرق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا امهنع |

 للا هنءارق نكميو ةيرداصملا ةغمصل ةءارق طءضو روهسشم ريغ وهو محتفلاب مهمل

 ىخاقلا لاق ) ساسنلا مظعم مغلاب روهمجاو ناتياور امهنا ةيشاح ىف تيأر مث ةيلعفلا

 لها ؤا برعلا وا نيئم وا ىلاعت هللا معا ) فنصملا ىا 6 ىلاعت هللا هّققو لضفلا ونا مامالا

 ةهجاوملا هل عقو ىذلانه ىا ( هجاوملا نم نررتسفملا فالتخا ىلع سانا عيمج وا ةكف |

 قلو اكرم مهالف ني:هّوملا راتخا نم اما بيلغتلا هحو ىلع اضا نْلاو 5 شناآلا عي ا

 مومعلا نم هان ريد اام ىناسالو ب رعلا نسج مكسفنا هل وق نم ردا الو مم 7 3 صرح ىلاعت

 | نانلا م ركا“مهئاف سانجالا رئاس لضفا نوكيف برعلا سنج فرشا ناك اذا هنال ءافلا حتف |

 | ثعب هلا ) ملا ةءارق ىلع ءانب فنصملا هيلا راشا لف ةكم لها راتخانم اماو هلحىف ررقتامل |

 ىا( هن اكم نوقمحو 0 هتءلو هتلح هنن سم و ها ىا هن وُ رعل مهن أ نم الوعو مهف

 0 وهو هدا هد ىقام هدطولو هاش ولعو هردؤق ةعفر وا هتسرو هيل و هندالو ناكم

 ظ ىوعدىف ( بذكلاب هنومهتبالف هتناماو هقدص نوملعيو ) هلوقل مالم هلبق ال عيجستلاب |

 / كرثو ىا 6 مهل ةحبصنلا كرتو ) هتنايد لامكل نيمالا دمم هنومسي اوناك اذلو ىا هتلاسر
هن وكل ( مه ريخلا ةدارا

 هناو ( مهقح ىف ةدعصتلاا كرف ةمهتلل دعلأ وهو 4 مهن 
 حتفلاب 14

 افوظعم لحلا'روؤرحم 'قؤكب نا دعشالو ملعال اناث 'الوعفم عقاولا قباسلا هنا ىلع فطع

 ىا 4 ةدالو 0 هللال وسر 5 ىا هج ىلع لاملا قاو ىلاعت هلوقك ه.حاصملل ع 4 عب هيلع

 دنع ) 1 هنا هلوقنم دافتسملا ىنملا اذه ىا ( وهو ) ةديعب ىا ( ةبارقوا ) ةبيرق ةبارق

 (نبار

 / كلوق هاظ هيلع لدي املف برعلا راتخا نم اماو ةقيرطلاىف هتعباتم نومفتتملاو ةققحلاف

 | ىلا هت هللا ىلد هللا لوسر ىلع انهلاو الا ةلق ب رعلا ىف نكت ل ) هنا لصاحخلاو هن وك ىلع

 ظ
 ظ
 ا
 ا



 ل نيطيأرا لول هنا قلل قت وع ا60 ءايقاما )0 فا ورظطلالو :ىراغل اهمال رات 6 ترا
 نكلىا ةدوملاالا ارجا غيلبتلا ىلع ىا هيلع مكلئساال لق ىلاعت هلوقىف © ىبرقلا ف ةدوملاالا
 مكتبحمو مكل ريا ةداراو مكيممللاو اممقا:الااناذو لويس اينلع ا نمأ ةمزإلا قوقل فا |قطدوؤلا

 ( هنوكو ) ىتلم لها نع ىذإلاعفدو قرصنو ىتعباتم ىف | وددت قاراشتا مكيلع 1

 ىنملاو هلوق ىلع افطع رملاب هلا ىحطدلا هيلع رصتقا م نهاظلا نكل عفرلاب وه ىبالا لاق
 ( مهاضفاو ) ايسح ىا (مهعفراورل ايسن ىا (مهفرشا نمرل مالسلا هيلع هنوك ىنعم وهو

 (حدملا ةعايطاةيقنملا ىلا( هذسيو )طهر دان قاطك حفلا ةءاز قلب ريةداح ور توات ئا

 مكسفلا نم هلوق دعب ىامضلاب 6 دعب )) ىلاعتو هناحس هللا ىا  هفصو مث ) ةهملاهذه نم ىا

 ةديدعى ا 14 هرقل هحدم ىبعع ةدمخ عمج عنملاب «(سالاخك هلع ىتاو ةديح فاصوا (

 مهداشرا ىا 6 مهدشرو )ب ةينيدلا ئاقعلا ىلع مهتلالدىا 6 مهتاده ىلع هصرح نه )

 مهءالستساو مهدايقتا ىا 6 مهمالسا و 2 ةيعرسشلاماكحالا نم مهروما حالص هيفام ىلا

 قشيامىا ليعفتلاوالاعفالا نم ( مهتنعيام ةدشو ) مكيلع صيرح هلوش ةينوكلا ثداوحل

 2 ريغ وهو داضلا رست و ءايلا اذ ةزمسل ُّق طيض (مهرضبو )) هيوقيطل الو مهبلع

 هو هريض سوماقلا ىفف ج ريغ ةدئاز ءابلا نا ىهلدلا لوقو هلوعفم ىف ءاملا دوجول

 متنعام هيلع زيزع هلوقل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع مهتنعيام ةيلغ نمو ىا ©( هياع

 لوش مث ةدشلا ىلع ةزعلا ةيضق مدشب ناب ىفال مك ىنأ رقلا بيئرتلا ةاعارم ىلوالا ناكو

 ىلع دارفالا ةغيصإ مهنمؤمي هنن فو مه رتغ, قماؤمو أ: © مهنمؤغهتخرو تافاقال
 لعاو ةحرلانم قدا ةفارلاو محر فؤر نينمؤملاب هلوغ قارغتسالا قيرطب سذجلا ةدارا

 6 فؤر هناا نم نيمسا ل هللا ىا ( هاطعا مهضعب لاق ل ةيثرلاو ةيلباقلاب سحب توافتللا

 ىراصنالا كلام نب بمك لوق لوالا نف هنودو عابشالاب

 افؤر اب ناك نمحرلا وه # ابر عيطتنو اب عيطن

 ريرجح لوو ىباثلا نمو

 ميحرلا ف ورلا دلاولا بمكان ردنا لاجل ىلرأ
 امهقالطا زوال هلا ىهاظااف في رعتلا ةغبصب اماو ريكتلا فصو ىلع ىا « مبحر )
 ١ ىلاعت هلوق ىرخالا ةي الا ىف ) ىلوالا ةياالا ىنعم لئمو ىا ( هلثمو )ل هنا هريغ ىلع

 يالا مهسفنا نم الوسر مهيف ثعبذا ) نيعفتتملا مه وكل اوصخ © نينمؤملا ىلع هللانم دقل |
 ا مهبااغ نيذلا برعلاىا «نييمالافثعب ىذلاوهىرخالاةي الافو

 هنزعو مهيراو مهاد ىف ) مهرشضي امو ريدقتلا مضو حتي هطبض باوصلاو هرضاو

| 
0 

 هريغ قحىو هشضامو هر ماللسلاو ةاللصلا هيلع هّقدح ق ه.مالا نفل مهاثم ايماىا : مهن 1

 ةميرسشلاو ةئسلا ىا ةدكحلاو باتدكلا مهملعيو لامعالاو لاو>الا ثان نممهرهطي ىا

 ١) *« ىراقلا ىلع » 4



 هد ةةداقأل دس
 سل 6-6 - حس ل ل

 هلوقىلا © ةيالا مكنم مروا مف رانا 4" 1 لاىفو ىا ) 00
 ههحو ىلاعت امك بلاط نا ن ىلع نغ.ىوذو )2 هب ودا ؟ركذا ا ةءاطلاب نورك ا ذا

 ند ىلاعت هلوق ىف )يديني او نى دعإا رمعىفا نا هاور مكا7( مالئمسلاواءالضصلا هيلع هنع

 هلؤق اذكو زيرقلا ىلع هبصنو سوماقلاىف ام ىلع ءابالاب ةصتخم ةبارق ىا ( اسن لاق مكسفنا |
 اروصوايسن هلم ارمشإ ءاملزنه قاخ ىذلا وهو ىلامت هلوق ىف ىواضيلالاق ) ا ا

 ناب ساصي اانا ىا*روص تاوذو مهيلا .بسنب .اروكذ ىا بسن ىوذ. نيمشق,همسق يا |

 ناسنالا هدعيام هبديرا ( ايسحو رث هلوق مث نيفرطلاميركو نيالا فيرش هلا ىلصاخلاو

 فرتشالا نع نانوكيدق منكلاو تسلا نيقو لاملاوا مركلاوا نيدلانم هاب رخافم نم |

 مالاو داو بالانم ىفالسا ىا 6 ىقإا ىف سيل ) مالا نانوكيال دحللاو فرشلاو مهئابال
 [تنكوةللادلا :نوكتب زوجاو نون (نقوكضو كلذ مضو مال خ# ( مدا ندل نم ) ةدحلاو

 ىلاعت هللا ىلص متاخلا دوحو ىلا مالسلاو ةالصلا هلع مدا نمهز ءادّسا دنع نم ىا نونلا ا

 ىلوالاو ىنحملا هلاقام ىلع دقعالب لدحرلاءامسص وهو نيسلا كب 6( حافس ( ماسو هيلع |

 انزلا هب دارملانا ياطاو اهل ذقع الا ةيازشلا:قالدز وفا سغ خوم ا ١١ هب دارملا لاش نا |

 ةغلاملا هندصق وا نك انمآ دج |او: كك وا تقع وذىا © حاكت | انك ):اعرش هؤطو زو الامو ظ

 مهللا ةي رس مالسسلاو ةالصلا هيلع ليمعتا مافالاو بيلغتلا ىلع عقاو وهو لدع لجرك |

 لعلو ةخعسن ىف اذك وهو حاكت اهلك ىوريو ىشحلا لاق اهيلع دقعو اهقتعادق لاه نااالا |

 ضرالاىلا هبلص ىف ىطيها مدا ىلاعت هللا قاخ امل ثيدحىفو حاكت تاذ ةعماملا لك ريدقتلا |

 ىلقنس كري ىل م مهاربإا تلص ىف ب رابلا ف ىن.فدقو#؛ةنفدسلاو حوت بتلص ىف ىلعحو |

 حافس ىلع ايقتلي مل ىوبا نيب نم ىجرخا نا ىلا ةيهاطلا ماحرالا ىلا ةيركلا بالصالا نم

 هتقححرتو ىراخالا هباسنلا رمسفملا رمصلاونانئاسلا نب دم وهو د لكما نبا لاق رو طق

 مم صح سس هس سس سس حمدكاو كلم تت هد سس تس بسس ااا اسسببطصملاكالا

 هبدارا .هلملا 6 ما ةئامسمح ماسو ةيلع ىلاعت هللاىلص ىبنل تبتك ) يا قوما

 نيبو م آ سو هيلع ئللاعت هللا ىلص هن ذا ما هن امسح ةيييظلاب 9 نا لاوخف الاو وسكت د

 مالمسسلاو ةاللصلا هيلع مدا نيبو ماسو هيلع ىلاعت هللاىدص هني ن كفانا نو ريشعأا |

 تاحهماو همامعا تاع ء ارق هناهمأ كيع هنأ دوس الو اما ناعلا راو جيجل ايا نوءعبراو ةيعيسس 1

 اثيشالو) حافس ٌتاَداعإ )ع اكإمسي نوهيف تدحوامت ام( ملعا ىلا 1 هللا و مدا ىلا هناي مامعا ْ

 قاريطلاو ىدع نا تدحو هداك ل نادخولا ب نمهئا ا ةءاهاحلا هلع ناك امن

 نب ريبزك ريسلا لها ركحا نع لقت دقو حاف نه جرخاملو حاكت نه تحرخ |

 ةييياعلال اقل رمل) يزل لكي فك قيقا دن وو لع يفلخي ةناينك نا هريغو داك |

 نال علكششجش ادهو اكيد نكي مل اذا هتحوز ىلع بلح لدحرلا دلو ربكحا نا 0 |

 تأ

 (لها)



 سه مو 2و

 اىمكتالو لوَش 0 هللا نأ أه: اراذعغا اذه ىف هريعو 1. عاكسلا فر ةيلهاخلا لها

 ءانثتسالا اذه ةدئافو مالسالا لبق كلذ ليلحت نم ىا فاسدقام الا ءاسنلا نه كقابآ مكن ام

 ظفاطلا 1 ىحال هدلعلو يا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر بدسأ باعمال نا

 ةكردم ن ةعرخ نب ةناذك تفاخو لاق مانضالا ب اتك هاعم هل باتك ىفر < نب ورمعو نافع ونا

 هل تدلوف ةعز> نب ةناسنك تحن ةكاط ندا تنب ةرب هو هتافو دعب هسا ةجوز ىلع

 قاشال هسا ةحوز ىلع فاخذ ةامكنأ اذملتال سانا ةرأ وي طلغ امناو ةنانك نن رضنلا

 ةللااداعماو لاو بسنلاب ماعلا لها نهد انخاشم هيلع ىذلا اذهو لاق اهدا براشو امس

 ةكازلا بالنصالا ىف تاقنت ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق كلذ ديؤي و رياىف كشو ًأطخا

 كيلقتو ىلاعت هلوق ىف امهنع ىلاعت هللاىوضر سا.ع نبا نءو ال ورع كلا ماحرالا ىلا

 هنا هع عم دن هللالد ىف معاوناو رازبلاو دعس نا هاوز مك ىا 6 نيد»اسلايف

 ىفضالو ( اين ) كتحرخا ىتح ةحبح ةس ىفو ( كحرخا ىتح ىب ىلا ىن نه لاق ) |

 لاقو )2 رخا ىناعم هريغ نعو هنع ةبءالاىفو ءابدنالا نه اوناك ءابالا ضعب نا هب دارملا نا

 فورعملا ىندملا ىمشاسهلا بإاطىبا نب ىلع نب نيسسملا نب ىلع نبا ىا © دم نب رفعج
 اهنا ةتع"" لال اهلا قدر -قلدضلا را ن اذيخب مساقلا تش ةورف ما هما قداصلاب |

 2222 س2 ل ب يا 2 ا ل7 ل م لل ل يم ل لل لميس

 هتماما ىلع قفتع نبتسم قيدصلاىف تدلو لوش ناكو اا ن' نمرلا دع تن ءاغ“ا

 هئامو نيعبراو نع هنالعلت قوبو نان اد دلو هل ران ىف ىزانجلا لاق هيدايسو هتلالحو

 زم ىلا#ت هللاماع ) درفملا بدا هءاتك ىف ىراخعلا اذكو ةعرالاو ماسم هل جرخا دقو ىبنا

 لوسر ةطساو ريغب هتعاط نم اكرتو العف مهنم بلطي اه ةفرعه نع ىا ( هتعاط نع هقلخ

 اوماعي ل ) زملا ىا 6 كلذ ) مهملعاف ىا ءارلا ديدشتب ( مهفرعف ) هتدابع نايبل هتلعبو
 هلذف نم ةطساولاب نولاتس اهنا لب هتعاط نه صلاخلا ىا © هتمدخ نم وفصلا نولانسال مهنا

 ءاعا سيلبا ةيضق ىفو او>رفيلف كاذيف هتحربو هللا لضغب لق ىلاصت هللا لاق كر متكتوو

 مهسنج نم اقولك هشبو مهني هللاماقاف ) ةمحرلا ةلق عم ةديفم ريغ ةمدخلا ةرثكنا ىلا

 قلخلاىلا هحرخاو ةمحرلاو ةفارلا هتمن نه هسبلا ) ةريسلا ىف مهفنصل انيابمىا 6 ةروصلاىف
 اًهاطم ىا ( اقداص ) منيب ال الصم وسر يوك ناحل مهلا السم هرهظاو ىا 40

 ايف ىأ ىلامت للا ةعاطك ى ا امهيصنس 6 هتعاطهتعءاطل محو ) هريخهمكح اةفاومودلعف هلوق
 هلوة اذكو هتعاط نيع هتعاط نا وهو ةسفلابمل ديفم غباب هيسشت وهو هاهننو هي
 لاق م هالوم قب رط ىف هتفلاخ زو الف هاندو هئيد نع ىف ىا © هتقفاوم هتةفاومو )ل
 دقف لوسرلا مط نم ىلاعت لاف ) هما نع نوفلاخ نيذلا رزئلف هق> ىفىلامتو هناعس
 ىلاعتهلوق اذكو ىلاعت هللاىضع دقف ىناصعن دو هللاب>ادقف ىنحان:ىوردقو ( هللا عاطا

 دك « للاب ةمصرألا الاسراع ىلا كيابل ةيناول وبلا اقل كدوسلا دانا انا
 | - 5 20 غ3 500



 سس

 تحس سبب ب ب

 ىسقلا ىلدشالا ىهاط نب دمحا نب دم نبا ىا ىهاط نب دمع ةعل ىفو ( نهاط ن ركبوا

 انالخ ىلدشالا نارقانه وه ىذلا ىرهمالا ىهاط نهللادبع هيدارلا سيلنا فرعي اذهمو

 قاسنلا ىلع نباو هسا نع ىور ىطاش ىرفاغم وه ىناللقسعلا لاق ىناسملتلا همهوت ام

 ةئيزب ملسسو هيلع ىلاعت .هللاىدص ادم ىلاست هللانيز ) ىجابلا ديلولاوبا هل زاحاو اهريغو
 هلوقىف ىطدلا برغاو 6 ةمحر ) هدو>وىا © هنوك ناكف ) ةمحرملا ةدايزب ىا ( ةنحرلا

 مضلاب قلخا وهو ندي لامع عمج ( هلياعم عبمجو )ر ةمحر ةمح لا افوصوم هنوك ناكم

 ىلوالا 6 ةمحر ) هدو>و همرك وحن نم ةرهاظلا © هتافصو )' ةنطاباا هقالخا اهم دارملاو

 هباصا نث ) ةصاخو ةماع ىا 6 قاخلا ىلع ) ةلزان ةمحر لحم ىنعملاو ىلوالا رباغتل ةمحىم

 ( نرادلايف ) صاخلا باوصلاو صلاخلا ىا ىناسملتلا لاق 6 ىحانلا وهذ هتمحر نه 'ىث

 ' اوه ل ©( هيا لازال وررلا اني زتدغي عابر 6 وزكم ناك نمر )ا ال ظومالاحت ىإ

 ةءاظ ىف قاخلا قاخ ىلاعت هللانا نه درو ام ىلا ءاما هيفو © بوبحم لك ىلا رث نينوكلاىف

 ىوغو لض دقف هاطخا نمو ىدتها روذلا كلذ نم باصا نه هرون نم مهياع شر مث

 | ملعت الا ىا لوهجملا بئاغلا ةغيصب ايم ناريس راسل باليطي رت ركب ىريالا »

 ( نيملاعال ) ةغاابملا ا ديراو ةمحر اذ ىا © ةقعرالا كانلسرا امو لوَش ىلاعت هللازا )

 ةيهاالا ةحرلا ةسننم دافتسو نيقوللا نم مهريغ نود هتمالوا نيئهؤمال ديت ريغنه ىا

 توم كانه سلو لب © ةمحر هتاممو ةمحر هتايح تناكف 2 ةيضراعلا رومالا نم تسل اهنا

 ىح هنا ققحلا دقتعملاناف راد ىلا راد نم لاحنراو لاح ىلا لاح نه لاقتنا لب توفالو
 . زيا ووبقلمف ةءاسا إنبي ثواطا ماورر اهب( .لسو ةئلغ ىلامتزللا لص لاق ك 2:قززت

 ةداهسشب ىلدلا لاق 6 مكل ريخ ىتومو ) نهاظ وهو © مكل ريخ ىتايح )2 ع دانسا
 لاق هنال لاش نأ رهظالاذ ىنال هتبارغو ىبنا ايمو ايح مهيف تناو مهذعلل هللازاكامو

 ىنا ىنمملاو مكتالا- نيسحت ىف مكل وعداو مكتائيس نارفغ ىف عفشاف مكلامعا ىلع ضرعت

 قوو ريدقتلاوا مكماغو كرضاحولا ةبسنلاب اتيمو ايحوكل عيفشو مكيلع محارو مكيلاهجوتم
 ماسمداورام ىلع ىا (ملس و هيلعهللا ىلصلاق اكول هلوقب ف نصملاهداراامقفاويف مكل ريخ مككق

 ملسم هاور اذكو ةما ةمحر فورعملا ىزورملا ظفاخلا لاق © ةماب ةمحر ىلاعت هللا دارا اذا

 ةما ةمحر دارا اذا ىلاعت هللانا ظفلب اضيا ريبكلا عماجلاىفو تاق * ىزاجملا ءركذ,اذك

 نيبىا © افلسو اطرف اهل هلءخ ) اهعيج توم لبق ىا ( اهلبق اهدن ضبق ) هدابع نم
 توم نه مظعا ةبيصمب تبيصاام اهناف اًناسو امدقتم ىا نيتفب امو حاف مك اهدي

 مهلوزت دنع هيلا نوداتح ام مهل ئه ن.دراولا مدقُس ىذلا وه طرفلا لصاو اهب

 ىمومىبا نع ماسم جم ىفام ىلع ثيدحلا ةمت مث هفلخ نميف عيفشلل لمعتسإ مث مهلزانمىف

 اهتكلم هننيعنقافا رظني وهو اًهكلهافاىح اهنينو اهذع, ةما ةكله:دازا اذاو اعوقؤلم
 131 ب فسح دج رو بأ عب بوم“ هدد ساس عطل هسة جوس يع ضف افلا

 (نح)»
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 هورك داك قنطا» ىدهلاماما !ثيللازوبا ا © ىدنق ر وسلا! لاقاو:]) | ءنيغإ انوطعاو اماوثنكك ناخ

 نيملاعلاب ىلاعتو هنا ديرب ىا © ىنعي ) ةياكملا ىلع بصنلاب 6 نيلاعال ة>و ) ئحلدلا

 هلوقل نيفلكملا ىا ( قالا عيلع ليقو ) هلوشب هلباقت ةنبرش نينمؤملا ىا ( سنالاو نجل )

 قون ىلاوالا»ناكوم# ا ةماشمولال 2: ةدكانا معلا فا ايا ودق اضم ( ميرا ضنا

 لتقلا نم نامالا» قفاسنملل ةعرو ثا هلوق قفاويلو ةيالا قباطيل ةيادهلا نمؤملل ةحر

 ةراشا نمؤملا دقت نوكب نا دعب الو ىتقعلا ىلا ىا 6 باذعلا :باتشاز فاك فار

 ىلا ةلدوملا ةلالدلاب ىا نيقتملل ىده ىلاعت هللالاق م ةيادهلاب ةصتخلا ةمحرلا رصح ىلا

 مومع رابتعاب سانال ىده هلا عم ناميالا لها نم ناسنالا صاوخ ىف ةيادهلا قلخ ىه

 ©( انميات هلتائطر نشامعل تارا كاق ل نادنلسلا نيلعآ دعا ىلا ةقلاظلا هلال" ةياذاهلا

 ةمحر وه )ل هللالد ىف قهيلاو قاريطلاو اهريسفت ىف متاحىبا نباو ريرج هاور اهث ىا

 ةبوقعلا عاونا نم ىا 6 ةبذكملا مثالا. مهريغ باصا ام اوفوعذا نب رفاكلاو نينمؤملل

 هلوق هيلع لديو اضيا ةكئالملا لمشي نيملاعلانا رهظالا مث هلبقام ىلا لوقلا اذه ل امو

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىبنلانا ) ىودبو ىزاوحلا لاقو لوهجلا ةغيصب 6 ىو )

 ةمالاهذه ىلع ةمسقتملاىا ( ةمحرلا هذهن٠ كباصا له مالسلاو ةالصلا هيلع لير لاق

 ةمحرلاذا نهذلاىف دوج وم ىلا ةراشالاف كد صتخم ةمحرلانم ىا © ءىش ) ةمحرلا ى نم

 ( ةيقاعلا ىشحا تنك من لاق رل نوتوافتب اهيفو هقلخ نه ءاشي نميف ىلاعت هللاهدجوي ىنعم

 هطبضو رمدكف جتني 6 تنءاف ) ةلزلا نم سيلبال عقو امل ةمتاللا ءوس نم ىرصا رخآ ىا
 عيسك هنما دقو حرفك نما: فوخلا دض نمالا سوماقلا ىف لوهجملا ةغيصا قاسملتلا

 اكلم كرك كابول نفاذ .لسللا ىف طال ريغ” ل انفاس الا و لوا قرا هاظلدا ل مبلا

 شرعءلا ىذ دنع ةوق ىذ هلوش ىلع ل>و نع هللا ءانثا كي.لع لزت ىذلا نا رقلا ةكربب

 © نيما ) كلانه اهث ىا ( 22 ةكئالملا نيب ىا © عاطم ر) ةناكم بحاصص ىا ( نيكم

 ميظعلا هن لاشك مكحفف هحدم ثدح ىلاعت هنا هب لالدّتسالا هحوو هريغو ىحولا ما ىلع ىا

 سم نا اننايالؤاننل اهناناغتألاواا ةلاقو [لدقت روصتبال مر دا اوبل اللاج ٍنسح نع ربخاو

 هلع ىلاعت هللا ىلص هنا لاجلاب ملعا ىلاعت هللاو لابلأ خ”دقو ةقاعلا نومأ# ى عا نخل !هلوق

 ةاودَس ايف هقيقح هنا كشال نكمل ىلاعت هللا قلخ عب 0 همحر مر و كرشو ماسو

 روهظو هدوجو رون الولهلا مولعملانم مث قالطالا 34 نع هفرصي قافتالا فراصالو

 تعسوءىتلا ةهلالا ةمحرلل رهظم وهف كالمالا دحوا الو كالفالا قلخ امل هدوحو همرك

 لوقلا هرصنيو دادمالا ةحنم ىلا مث داحمالا ةمعن ىلا جاتحلا ةينوكلا قئاقْطان م ؛ئش لك

 ندهاملا زككسع تلق ةلزن :وهف' نيقحاللاو ناشانلانلا م ةناملاعلا|ةفاك ىلا" ثاونعنمم هناي

 لص ربول نوولاو ,لاطفلا ياض نام وقميرعو :هيرعو دا زالوا كاسي بالبال
 ةكئالملل هراذنا هلمح نمو اريذن نيملاعلل نوكيا هد.ع ىلع ناقرفلالزن ىذلا كرات ىلاعت هلوق
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 برغا مث ه هةسغلا ىلا باطلا ن ل كافرا هنأ رهط الاو رعهضملا عضاوو ىهانلا ع وو ظ

 انا لكلاو» لعامل كفلكس طلاق امؤوأ كايا, ىلاست اها. مارك ىلع ا ن ٠ نيبا 0 ظ

 هللا 0 و مح 7177و 2 مهن» نشا ناهد هناععب هلوق

 هبولعلا تادودحوملا أ هلا_سرا ه4دححو تن دقو ةقاك قالا ىلا تعا 09 اءُيسو هيلع ىلاعآ

 (( دم ن رفعج نع ىورو ) ةيدمحلا ةالصلا ىف ةلعلا تالصلاب ةائحلا ىتلاسرىف ةءافسلاو

 | ةماللء لكنم ةمالسف ىا ( مالسف ىلاعت هلوق ىف 2 ر 4 تءن 6 قداصلا 2 رقانلا ىا

 مهءظعانمناكولو مهلجا نم لصاحىا مالاس ريخ )ع نعل ب اكان 5 كبتوخزلىا )ع ككل (

 ْ مهتءاللس تثمحقو اغا ) كدو>و كلمارك, بسيسوأ كدو>و بيس ىا )ع كب ىا ( مهاجا و

 ئققعلاو اندلاىف:ءاسهتالاو ءادّتسالاىف هتحر تاهشف ىرخالاو ىلوالان ٠ ىلفسلاو ايلعلا

 ايلوك ناك ةيدس ءايلاو ةيليلعت ماللاو ءابلاو ماللا.ىور دم ىناسماتلا لاقو

 اا قرشا وردا يسلاو ييتا .لامت وز هبال نا وعإو يدعافلا نيدوح(ل] هاي
 هايا هللا مارك ١ لجا نم ىا ىحلدلا لاق ىنءلاىف يهاظاا وهو لوعفملا ىلا ةفاضالا ىل

 مالسلا عقود كيس ىا هبإ دعلا مآل ىعم نحف زوو 7 اده ره 0 قفا مايبي طدلا

 ردقلاو ماو هيلع هللا ىلص ىب :ال 0 ف باطٌلانا دارا هنأ قم وغلا و تةعيعي كب |

 كب هلوقل ع 2 و لجحا ن هد كو نيعل !مىباصإلا 68 كك مظمسا رو كالحالا ةم ظع ةاداق

 لي واتلا ١ أدهو نابع :1ق َت 11 فاثتسالا ليس ىلع وان 8 لا تاظَع قار طب أها

 | قوطا باصصا كياوذا ند نيع باقل كل مالاسق ريابسفتلا لها هلق ام فاللخ

 | مممالس ن 0 تخنامالا مهف ىرال كلا دمايوا مي كبا كلما همنم# أ كلمالس هللاَس ىا

 تاو.ءسلا روب هللا قللت هللأ لاقو ) كدع مالاس ةخ .ةلاموب لوص نه مهمل نأو بادعلا نم

 ْ 2 .آلإ ) أهراونا دحوم وا امهف قلخام روظلفو 4 'ىئرو م اهرونم ىأ م

 اهدعبام دارملاو اه يدل ىلا امم الم ل وادخل رقما عا -اهضاض وليمون وخد كيش

 ظ 0 ماسلا ةحااز ىف جالا. اضم 02 3 ىلا 0و
 ظ ةيلظف ملولو ئذب اهنز داك هسرعالو هقرشال هن وسر لادا 5 ةر“ نم دقون ىرد

 ميلع ؟ :ئث لكب (هللاو .سانلل*لاثفالا هللا تاريضناو ءاشن نع هرونا هللاىدهب رون: ىلع رون ران

 | هلوق ع ةيدمجلا ةاللصلاوف هلعلا ةاللصلاب جاوسملا ةلاليسر لا ق ال ضي رب جد وأ دقو

 | © مهاعسلاب اهك زم مك (قشالال اووبلل قا ملعاو ىنتسالا كرون ىلع ماسو لص مهللا

 ظ )ع ل ( لي واع عون ند كح فاضم ريدقتسالا ىلاعت 5700 هقاللطا لبعتو
 ا

 | هللا ىلص ىن نو كردا ة هقوفلاةانثملاب عئام لكك نهو ةلمهملا ءاحلاب رايحالا بك
|| 
/ 

 ١ هللا ىخر رمع هفالخ ىف للقو هنع ىلاءت هللا احلى | ةفالاخ ىف ماس سأو هرب مو ماسو هيلع ىلاعت

 ١ ةعامج ع نع اضيا ىورو هنع ىورام تقيم ىمع بو هيلهاجا كردأ , ةيلهاجلا كر مدا للقو هنع ىلاعت
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 5 مو ظل

 ناكو صم ىف نكس ناكو نيسباتلاو ةبافصعلا نا ةعفاجت ءراشنا/هقدع قوروراو ةييصلا زم

 نيثالثو نيتنثا ةنس ناقع ةفالخ ىف ىفوت نع ا و دوهيلا نيد ىلع همالسا لق

 يلع طرتكلة اح زياكو ةالطاا مشب انني رتوتلملا يشكل كاسل قطا 33 1 1تنوز هالك اينكوتم

 ن' كشر وه لاق تي 0 برغاو ٌقاسنلاو ىذمرتلاو دواد وباو ىراختلا هل جرخا |

 نلماعلا ءاماعلاو نيعباتلا رباك | دحا زيج نديءس وهو ©( ريج ناو ) ىراصنالا كلام

 ناكو ةتسلا مهتكىف ةعامجلا هل جرخا نيثدحلاز٠ مثا هنعو هريغو سابع نبا نع ىور
 عست نبا وهو نيعستو سمح ةنس لثق ةوعدلا باعسم ةريسلا روناو ةروصلا دوسا

 لخد الهنا ىورام نيدلاىف هنكمتو نيقيلاىف هلاك ىلع لدب امو ناعشيف اديهش نيعراو |

 تلاق ذا ميسم تذاعتسسا امب كنم ذوعا هل لاقف هبدي نيب ماق هيلا هلاسرا دعب جاع ىلع
 لاقف ريدكنن قش لاقو ريبح نب دعس لاق كممسا ام هللاقف ايف تنكنا.“كنم نمحرلاب ذوعا..

 اران ايندلاب كنلدبال لاق كريغ هملعي بيغلا لاقف كما تيقشو تبقش لاق ىمساب ملعا ىا
 توملا ضايح كندروال لاق كريغ اهلا تذخنا ام كدس كلذ نا تملعول لاقذ ىطات

 ناوريمع ناوقتاق أو ادرطاو وكلا انوا ظقكم اذا: مله للعلا للعسل هر قع سلا نا ذي ةفلاققرلا
 ةمحر ىو ىده ماما ةلا هانم هبذَقناو ىحولا هب قدصو لسرلا هب ىلاعت هللامت ى

 | مهباف لاق ىبنرما تظفحتسا امناو لكون مهيلع تسل لاق ءافلحلاىف لوقت اه لاق |
 ناثعو ىلع ىف لوقت اف لاق اقرف هنم مهدشاو هقلاخ مهاضراو الخ مهنسحا لاقف كيلا

 بيغ ما نع كلاؤساق كتريذال امهاها تبارذ تلخدول لاقف رانلاىف ما اه ةنلاىفا

 يدخل كنبا» فو شا عزل نول ابيطن ةاعاباغ ناقل: ناو رتشلا ل كام ازرع ف 1 ىتشا فيولا ف كاذع

 تاروقلاذلابكنايرتلا خرم قال فرفاكاوا يكس امتار لاقط نط ا بعررا اولا هارون دو

 اًنريخ' ارليللا نك كبار ل فيفاوز 23 بلبم عرقللل اهاختسل هنا نزبجالا رك رخايغتر ا ىلاةسانا ها عطور

 دعس خت مون ىراذ لاق كليكعلا م جا يخل هل لاقف ىك هيف 2 ماف دوعلاو ىمزلاب اعدف ال لاق

 هذه اماو هقح ريغىف عطق ن ل دع وةأضوالا 71 اتقوا ادق اما رقواملا ف

 اتقوا تقو دق هللا نا لاق: كلتاق .ىناذ لاق ةهيقلا مون كعم: اهتمدس هللاناف راتوالاو قاما

 فاعلا نكت ناو هنع ةعاسس صيخ الو هنم غرف دق سما وهف رض دق ىلحا ناف هغلإب انا

 06 هل كب رششال هدحو هللاالا هلاال نا ده_ما لاق هولتةاف هن !الفخشا 57 + ىلوا هللاذ

 جاوا لاقف كحض هولتقل هباولوت املف لتقيل هب صاف ةميقلا موي كاقلا ىتح جاجحاي اهل

 ىلا لاف ةلبقلا ليقتسا مث كنع هللاملحو هللا ىلع كتءارح نم تب لاق ككحضا ام

 اول رشف ءناكرسلا نانا وة هكدا نهرا وأ اتاولسلالا ارانن الد ازال

 لاق ضرالا هءاون رضا لاق مياع عب ءساو هللازنا هللادحو منك 5 اغاف لاق ةلقلانع

 هل لحتالمهللا لاق هقنع اوبرضا لاق ىرخا ةراث مكجر# اهنمو دين اهيفو ؟ انقل ادنان

 | ىدح نضافالا خ ايلا تاون 9 3 ىد ىلغل 4هد لاا 1 1 ايلف قدما دي ىد

 ا 8



 سيك غ٠. 1م

 كلذ نع هلامف سطتلا قوذاس ىلا ثعف هعزفاو هلاه كلذ 5 اسملق هر رس تم

 امد م امم هللا قا ىل ملو هسفن ف دم ملو همد سضافف كلذ هله ملو هتلتو كنال لاَقف

 ريبدع م دعس أي كلو ىلام َّك وهف مونلا 4. ماج ىد عزفلا كالذ 9 لري ملف نانشالان وم

 ل ديوس دعل قبو لرالا هتلخفا نفد اماق تا يئ قشنأ قى ب9 0 4 طل نأ م نها 4 ميل

 اكنلا نونالثو هنالأث اب ف لح وو هوم دعت تدص ىع ويعمل ابدا له رهشا هع لابج

 )»َ رولا دا هذيلا ( اغلا نإ رمخع و ككللا هنأ دوج 0 اريص لالا قم ىدحا دق »م ولظملا ن

 هلوقل ) ماسو هيلع اهل هللا ىلد دم )ا 5 دب لا رخو 1 شانعا عا صه ىناثلا , هرو ىا

 اهبو هلبق ا ناس فطع هناىلع ( ماسوهيلعىلا ءآهللا لك دمم رون ىا هرون لثءىلاءتهلوقو ) 2

 ىلاعت هللا ىبص دمع وه هرون لثم هلوق نه ةب الا هذهىف ىا انه هلوق ىف ىحدلا هلاقام عفدنس

 امهاوق ناكنا مالسلا هيلع دّمح رون ىا هرون هلثم هلوقو ىلاصت هلل هريمضف ملسو هيلع

 دعب وهو رون وه ىذلا دمحم لثم ىا ةيناب ةفاضالا لاَغ ناالا هلقال ضقانم وهف |
 هللارون لثم ريدقتلاو دمم روتلاب دارملا لاَش نا رهظالاو ىهنا ضقان الف اهريغا وا ظ

 هردقو هناضق بسح هرماو هقلخ نوكلا ملاعيف هرون رهظمو هروهظ قرسشم وه ىذلا

 رارسالاو ةيهلالا قئاقألا هه فكنا دقو روهظلا نع ةرابع رونلا ناف نجا نإ ةاكشك ظ

 ه.و تأملظلا زي> نع تحرذو كايساكلا تقرشا هيو ةيدمصلا راتسالاو هيدحالا ظ

 نييمباتكو رون هللان٠ مءاحدق ىلاعت هلوق نيرسفملا ضعب رسسف ماسو هيلع ىلاعت هللاىلح |

 ىلا بوسنم ىرتستلاوه © هللادبع نب لهس ) جم ربع وهو هلاقو ةخح“ ىفو 6 لاقو )
 ةلمهم نيس امهد» ةحوتفم ةضاثلاو ةمومضم ىلوالا قوفنم نيتانثم وه ىوونلا لاق رست

 جم ليقو ختو ةيلاثلا مضب ليقو ناتمومضم نا اتلاو ىناسملتلا لاقو ناتسزو ةنيدم

 زاوهالا لامعا نم نب 0 نانسي نشا ناهي ةنيمإلا مضلو ىل والا 2 لقو طقف

 0 م نواس سما وتو يياورج اوبال عك جربنا نهج رومانيا |
 ةوىف نكي ملو ةيلاعلا تاماركلا بحاص ناك هنا ىور دقو نافوطلا دعب روس لوا |

 0 0ك ىلا ناني قاكا قا ىلا ةيلسلاةضلي دولا ف دلت قنا تالماسمالا ف يظن هل
 عم وهو ماعىف دحاو مهرد هتوقل هيفكي ناكف ماداالب ريعشلا زيخ نم ةقوا ىلع

 ننال ايار ةقيسجمتلا ( نزعل ءامتظنلط وطب هتف امنع ماساو ماني الو هلك ىلللا موش كلذ
 نودعصلو هءيزانح نووسمتيف يملا نه نولزس م اوفا ١ ودعاجتع و هن زانح ىلع اوكا |

 ىنعم ىا «(لال نيّشامو نينامثو ثالث هنس ىو دقو جوف دعب احوف مهريع لزنيو

 يكرالاو تاو سنا لقفل ودرس قا قياس دع كلا سيؤول دق سايعرتنا ملاق اتعب الا |
 سهاظلا وه رولا نال ىداهلاب رولا رسسفف نودحوب هروهظنو نودتهي هرو مهف ىا ظ
 لهس ىا © لاق مث 2 هتبالو بابراب هتاده لاك قلعت فاضملا ردقو هريغل رهظملا هسفنب ظ
 6 ناكذا ) ناهربلا ةبي رغلا ناشلا ةنبعلا رون ةفص ىا 6 دمم رون لثم ) للادبع نإ | ظ



 م 1١ خل

 مهلوا ءادآلا ياللا صاب( بواصالا ف )ناعد رول ىانيلا ل تناك طيرتشطرلا اطيح ل

 نقعنا عللبلا لك ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هرونف ءايدنالان م مالسلاو ةالصلاهيلع مدآ

 ىا انقل اهنف ا اوك ةفوصوم ةدفا رسغ ةو ةفصك ىا © انككاينيم ةاكش 9 هيلا

 هيشف اهرذخا ىلا اهناك ةجاحزلا جاجزلا نم ليدنق ىا ةحاحزىف حاصملاةليتفوا جارس

 هلوق جتف ةذفاث تسيل ىتلا طئاطلاف ةوكلإب ةفااسلا ءابالا بالصافف هبلاقو همسج ةدام
 هرداص ىنعإ هز اياك هردص ا ةءاجزلاب داراو ىا (ةحاحزلاو هبلق حابصملاب داراو)

 ول التبورمشمىا هرخآ ديدشتو هلوامغب (ىرد) من ىا (بكاوك,) ةجايلسزلا نع هبربدمل

 عفدب 7 عفدلا ىنعمب ةردلاىلا ةبسن ةزمهف ءاي فينحنو هلغالإ هد ممم ةبيؤئسنسا هل م

 اثبارتشل ناو هلل لجملاو ؟اقكميتتعا عم هلوا رم رك ىقؤربإو هلع راسخ عفديو هروب مالظلا

 نامالارون نمىا «ةمكحلاو نامبالا نم هيف املا ىرصبو ىرصنف لاشاك بسنلا
 لوهجلاةغبصب ( دقوت ) ناءااهحوىلع ناهالاو ةويناارون ةمكحلاب دارملاو ناضالاو
 ةدلضزلا/ اجلي هد مبع كو ل1 ةيلا رفق. اهولمملا نللملا ةديضيا فقوت زاك سلا لك تيا دق نس
 ىا (ةكرابم ةرتنم ) فاضملا فذح ىلع ةءاحزلا حامصم اهع>ص ريك ذتلا ةءارقو

 يعانون اول ةيبروغ الزي نق رلتولل ةوايد كابل هه اكو رحت نيس قب عاملا
 ةغاصإ «(برضو) ديرفتلا ةرمث لضفو ديحوتلا ةرحش لصا وهذا (مالسلاو ةالصلا هيلع

 ٌةوملاىوانخر اهل: ةرزشل(ق ولطف 7( ةكزاتللا,ةرخشلا, لاليتملا )يعد ا نالا. قا للعامل اول لوول

 فئاطل زاوثاو عقاملا فراوع رارسا ندعم هنوكل مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربا لم
 ةرج وهف هترذنم هدعب مهلك لب مهبلاغ ذا ءايفصالا مهعابتاو ءايبنالا مه نيذلا عئارسشلا

 هل نهدو ءاودو ماداو ةهكاف وهذا اهعفن ةكل ةنويز ا مل | يوت يبان

 ذل |ىلإب مارزكتلا "كايا, قو ةلقعا ماسو هيلع ىلاست هللا ىلص دمم رون نا كساب رع

 دي>وتلا ماعىف اماع راصذا مالسلاو ةالصلا هياع ميهاربا رهظىف ان .اروهظ رهظ

 ءاسالا نه هدعبنم نال ريا ةريثك ةرحش وهف مالستسالاو ضيوفتلا تابىف اميس الو

 اهلوح ىلاعت هللا كراب ىلا ضرالان ٠ ماشلا ةهجىف مهرثك ١ ناكو هتبرذ نه مهلك

 اسهدلع سمشلا عقتال ثيح ىا ةيرغ الو ةيقرشال هلوقو اهيلا ةراشا ةنوتبزلا ناكو.

 ءارككوا ةعفت م ىل.> هلق ىلع نوكت ىتااك راهنلا لوط اهيلع عق ثيحلب نيح نوداني>

 قليل (ووشي الط مرا ىمشملا قرت في ةعياي الزل ىلا اهتيذيقت لقا او وكتير ازا قر اقر ةيلا ١

 ةراسعلا قيرطب اذهو اهريغىف نوّيزلا دو>ا هنوّتيز ناف ماشلا عباوت وهو اهطسو ىف

 تسل اهنا ثيح ديرفتلا لها ةمكو دي>وتلا لها ةل.ق ىلا ءاعاف ةراشالا قيقح: اماو

 ةيفينخطلا ةلملا نا ىلا ةراشا ةلمجاب و دوهيلا ةلقك ةيبرغ الو ىراصنلا ةلبقك ةيقرش
 ىلا مهحزي مهل فوخالف ءاجرلاو فوألا نيب نوطسوتم اهلهاف ةيمالسالا للملا لدعأ
 لب ةيورخا الواةيومدال مهضعب لاقو طاسنالا طاسب ىلا مهرج ءاحر الو طونقلا دعب



 انددول ناس نم ةوبن ملاكا: شيا اهتز فاك لوقو ) ةيارتخي /ةناكتميىلا 4مل .ةب طي ظ

 رهظت ىا ةدحوم رسكو ةقوف عفب (نيبت ) ةوبالا ةرش ن٠ ةسبتقملا ىا ( ملسو هيلع
 هنوكلو ةيهاالا راونالانم اهيفام ةوقل ةلاسرلا ةلاح ةوبنلا ءاعداب ىا (همالك لبق سانا )

 ولو ءوضي ث.ح هئطابو .نهاط ءافصىف ىا 6 تيزلا اذهك 2 ةيدمصلا رارسالا رهظ ظ

 ْ رون ةواخلاو ةولخلا ناب عمجاو ةلاسرلاو ةونتلا عاما دعلو ةيسحلا راونالا نه رأث ةسيسكت مل

 ا ةرؤن لجال.ىا رو: هللاىدهماروهظلا لاكىف تيزلا ءامض عم رانلا عاج ا ىفاك رون ىلع

 صاوخذ نه ءاشي نم هروضح نم رونلا ذخاو هرون ةرضح ىلاوا هروهظ ةطساودو

 لثم وه اما هلقام ناب راعشا هيف سانلل لاثمالا هللا ب رضي او هنايفصا رباك او هناناوا ظ

 نوضلحلا نولماسعلا نوملاعلا الا اهاقعيال نكل نئبملا بلاقف ىنعملا كرديل. .سانيتسسالل

 ىلع ىا ( ةي الا هذهىف ليقدقو ) مهنم هلضفب انئاعجو مهنع ىلاعت هللا ىضر نولماكلا

 لقاعلاوةراعلاب قلعتبام انركذام ريغ ىا 6 اذه سغ ) ةينرعلا بايراو نورسفملا هركذام

 دقو ماعا ىلاعت هللاو ) ةم اسلاو ةلالملا ثروت امبر ةءالعلا ىلع ةدايزلا نال ةراشالا هيفكت
 ىا ((ارينم احارسو ) اقلظم !يظعىا ( ارون عضوملا اذه ريغف نا رقلاىف ىلاعت هللاءاعم

 نوكو غيابلا هيبشتلا باب نم هنا ىهاظلاو بكوك اهنا ريكذتلا هجو لعاو اقح ةئيضم اسعش

 7 ملاعنم ماعلاو صال ةماعلا هتلالد حوضوو هترهش ثيح نه ىوقا هب هبشملا

 هيلع قلطاو لطانلا لاطباو قحلا روهظل ىا (رون هللا ند ؟ءاحدق ) ىلاعت هللاىا (لاقف)

 زا الا نيب ( نيمم ٍباتكو ث رونلا ىلا تاماظلا ن٠ هب ىدتيم هنال مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةراغملا فطعلاىف لصالا نا هناسو لوالا نعدملل دهاش اذهو زاجالاب ماكحالا نيمو

 ناو ىلغفللا اهرباغت رابتعاب نيفصولا نيب عنا باب نه هنا نب رسفملا ضعب لواح دقو
 هللا بص لو_سرال ناّتعنلا لع نا نه عنام ىاو مهلب اقهءىف لاس دقو نا رقلا امهم دارملا

 عماج هنا ثيح نيم باتكو راونالا نيب هروهظ لامكل مظع رون هناف ماسو هيلع ىلاعت |
 هل انطاخم هنا هللاىا (لاقو) راسخالاو لاو>الاو ماكحالل رهظمو رارسالا عي

 مهيلا كثعب ن« ىلع ىا 6( ادهاش كانلسرا انا ىنلا اهبااي ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 فك ىلاعت هلوقن« دافتسياك ءايدنالا نم ءادهشلا عيمج ىلع يف وا مهيبذكتو مهقدصتب
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 ةربخم ةردقم لاوحا هدعامو وهو ادهش ءالؤه لع كب انّحو د.هشب هما لكن ٠ انئح اذا

 ةياعر لودعلا هجو لعلو ارذنم ىا (« اريذنو اريشبمو ) ةريتعملا تاهجلا عيج هتزايحب

 ةنجلاب نيعيطملل رذئمو رشيمو ريذنو ريشب وهف لباقلا لتلاىف ةراسعلا ننفتوا لصاوفلا

 هضد ىلا ىا © هللا ىلا 2 ى جلخلا عيمج ىا «ايعادو ) ةقرفلاو ةقركلاب نيداعللو ةلدولاو

 للاغللاو قا »نيا ؤنم (ازيقم,اجنا رمسو ) هريسو هضاب ىا 6 هنذاب) هب رق ماقمو هبحو

 ى'امواسمو قالخالا نساحم نيبو تالماعملا ف مارهلاو لالخلا نيب و تادقتملا ىف

 | ةلعلا تاحردلاو ةيقحلا بتارملا ىلا ةق.قملاو ةَه رق ةعيرشااب ىعادلا وهف تاضايرلا |

 ) هلع 2



 ٍإ زوو ل كدض فاقلا أو ةثلثللا يا وهو ( ةيلهاجلا مايا لقث ) هب ىل اعد هللا ىا

 اس حامل

 | 07 2 9 ليتقلا وا يللا ا بأ 1 ا اذه ٠ ل نو كاع هب او ينل افا 1

 0 ذا هناماىف ةغاأمم حرمشلا ىفأ كي دافاماهفتسا (ةؤلرسلاا] 1 "للابلو لدا كد م رمشلل | 0

 كنع انئءضوو هلوق هيلع فطع مت نمو كل هانح م تال تايمال ىلا ىاو هل ىف ىنالا

 دا ني حرش ) هلوق ىديو علا ةياقلؤ يذلا ؟نلا» :زاليشإ كونك

 هير كايلي ه5 عسو ىا عديسوتلاو قيدضتلل لباق ريغ ردصلا نال )ع باقلا انه ردصلاب

 دقلو ىلا هلوَقل هريغ راغ ع نم هءاع سكعت ا1 هردص ق.ضإ ناك اذ 59 تال سالو

 ١ 1 هلاك لل دلل مث كيفوا نإ رقلا ىفوا انيف ىا نواوّدب اب كردص قيضي كنا ماعت

 نيوكت ما نك ىلاعت هلوق ناك نيوكت ىهن اذهف هنم جرح كردصف نكيالف 15

 عج ةيترع هنع ىبعملا نيككلا قق#تيو نيولتلا ىنتني هنو ىهذملا نوكبألو روماملا نوكفف
 ةل دك تذلوو 2 نع ةرثكلا هبعحال ثيم قلخلا ةاداف»و قملا ةاحانم نيب عما

 هءيودرم ناو ةءركعنع متاح ىبا نبا اوواك انَعاإ عرامهتع كلامتاسل | اًودو < شاباع لا لي)

 ىرذا ىفو مالسالاب ه هحلااوو 6 مالسالا رون هحرش 2 لاق هبا هنع امريسفتىف ردنا نءاو

 مالا ضي وةنو داشالا: رون بيس .هعسوو:هيلق حسق ئا نابنلا ةبراقتم. ىناعملاو.نامالاب

 هللا حرمش ندا ىلاءت هلوق ىلا ءايا هيفو دالبلا عيمج ىف دابعلاو دانعلاب ىلاعلا دارملا ديرما ىلا

 اصوصخ هيهحرش ىا © ةلاسزلا روب لكهس لاقو ) هير نه رون ىلع وهف مالسالل هردص

 نيعباتلا لضافا نم وهو ىرصنلا نسملا ىا ( نسحلا لاقو ) امومع مدقتام ىفانالف

 وهو ةئامو ريششع ةنس ةرصبلاب تاهو هنع ىلات هللاىدر رمع ةفالخ ن٠ اتش نيتتسا دلو

 8 ناك.ؤ نينم ْوملا تاهما ن 5 0 ىلآعلا هللا ىدكر هس ما ةئداخ هما ب اكو هين نان اكو نع نا

 ادهاز املاع ةاقض ىد يع ع ةكرب كلذلاب اها 4 2 اميل تاءح 5 اخطر ىف ىيباذا

 هوما 01ه اع و ةتسلا 5 0 هلجرخا لمعلاو ماعلا لاكىف لثملا هبب رضي

 هزه ىفو.مانالا ثايراورض عيمج ىا نعول ماكحالا نم مكحام ىا ( امكح )) هيلق الم ىا

 همم ادار واتا ملعلابو ةئسلا اهي دارا هلعلف ةيكيملا عمج فاكلا جو ءاذلا يح

 47 ةباكلا_شانمالا لمت( مكابلق ويظل ىلا هات ليفاو "لل يقيم ه1 شو نونملا هلالد

 سنالان« نوسوسوملا كياع شوشيال ىا © ساوسولا ) لقال هخخل ىفو ( كيذؤيال
 ساوسؤولا مهطعا ريسفل ند معاو ما وهو نالا هرصصح َّق ناولطللا ةلاح نيطايشلاو

 ع اذلو كردص تكل ان رهط 5 ىعملاو نايبلاق ريرقتلل ةزمهلا نا لكللاو ناط.شلاب

 ىذلا]) لاق اذلو رهلغلا ىلع لمحتام هلصاو كممثا ىا 6 كرزو كنع انمضوو )ل هلوق هيلع

 هل وق نهدازملا ىف ىا ع ليو ( هنوص رهظلا ضيف وهضيش رهط ىد هلق عا )ع كرهظ ضّشا

 كناري ىاأ؟ ىءا 1 تاللممءااو تاوفهلاوا تاريضقتلا نم ىعل 46 كسذ ند قففاسام 0 كرزو

 ( دارا ل قو ) ةمبصملا ةيئرص ىف اهدعن ل ؟تاوبنل ا ديلاف را كوقلا ذيب كافل بطلات

 غ2
 دس



 هيدارملا نا كال ؛ هنال لاقثالا 7 وق نوكسلا و الكلاب لقثلا نا ىفانمالو وهو افخم اهنكست

 ةلودلا رون روهظ لبق ةرتفلا باحصانم ةيلهاجلا ةنمزاىف عقاولا وهو لامحالا لاقثا نم عون

 ىردت تنك ام ىلاعت هلوق ىلا ءامبا هيف لعلو ةئيدلا مولعلا مالعا ءالعا لقو ةيمالسالا

 كدجوو ىلاعت هلوق هنمو ناّشالا هجو ىلع هب قاعتنام ليصافت ىا نامالا الو باتكلاام

 ةمآلا عيمج كيادهو ةلءاك ةياده كادهف ىا ىدهف ةفرعملا لكنع الهاح ىا الاض

 هللاىلص هنا اراهشأ انه ادارم نوكينا دعسالف رفاسملا عاتم ىنعب نيتحضتب لقثلا اماو
 ىلاءت هللا اهعفرف هرهظ ىلع ةلقث رومال الماح ناك هريسو هكولس لاح ملسو هيلع ىلاعت

 ىا( ةلاسرلانههرهظ لّقناام دارا لبقو ) هسا ملستو هضيوفت ماقمىف نك تح هنع

 ال1 كفايللا بب» نوتشسلل درو ةيوزل ام ىرلنإ قياتقيلاوتلا نإ وم دعا ءاكتينتجحلا ورم
 ةدحولان ع ةرئكلا هلغشنال ثيحب ةراكللاب ةقرفت ليزي ىذلا عملا عمج ةينم لوصح دعبإلا

 ةلاا كلت غلبام دعب ةلاسرلا غلب ىتح ىا ماللا ديدشتب ( اهغلب ىتح ) ةرثكلا نعةدحولاالو

 فاصو .ىتارفسالا دماح ىبا ىلع هقفت نمم وهو لهاظلا ءالع نم 6 ىدرواملا هاكح

 سيح نب ىلع نننسحلاوبا وهو ةئامعيراو نيسمح ةنس ىفوت لوصالاو ريسفتلاو هقفلا ىف

 قركيلا اا ميحد نتا دلعا ني خرج زلادبع وااو هوب نطانلا "العنف ( ليسلاو 2١ ىفاعل
 ةرشع ىتنلا ةنس ةفوكلاب ناورم نب رشب نءزىف ىفون اهريغو ىسوم اباو ايلع ععس

 اهينقلرإو ىنايللتلا ءاركذ اذك التلال يقم ماللا تونا مضي وهو ةئامساراو ْ

 نمر لادبع وبا وه هلوش ىلاخلا 5 لفلاولإأأ دوساها كوالا الو عتاولا نق انجن هاذ عم

 يسال ومار عن يتش وابن قالو مهحرات بحاصو ةيفوصلا خش ىروباسنلا ىل مبسلا |

 لَقَو 2 ناّزيلاق .همح رب هلدئام“راو ةزرشع ىتنا ةنس نا.عش ىف ىفومو ةثامالثو نيثالث |

 تاقنال ) كلانتيكع ىا ( كلذ الواو ) كالمفىف بونذلا باكترانم كانظفح ىا 6 كانعتع |

 ىلاعت هلوق قبو ثاللاوبا ىا 6 ىدنقرهسلا ءاكح ) عيدب ىنعم اذهو 6 كرهظ بونذلا ْ

 مالعالا دحا ىفوكلا مهالوم ىومالا ناهلس نبا ىا ( مدا نب يب لاق كركذ كلانعفرو ) |

 كرك ذ انعفرو ىا 6 ةوبللاب ) نيتتامو ثالث ةئس ىفوت ةتسلا بتكلا باكا هل جرخا

 ةيناحورلا ةوبنلابوا ةءالا عي نيب ةلاسرلاب ةنورقملا ةوبنلاب وا ةكتالملا نيب ةوبنلا ببس
 | اذا ) ءانعمف ىا 6 لبقو )2 نيبرقملا ةكئالملاو نيلسرملا حاورا نيب مدا ةقلخ لق ةصتخلا

 ىلا ةفاضالاب اذك« هلوق ىف ) لبق عوفرم ثيدح اذه نا ىتأسو ( ىىم تركذ تركذ
 ةكسن ىف 6 هللا لوسر دمع هللاالا هلال ) هلوقىف لاَش نا رهظالاو لئاقلا لوقىف ىاريعلا

 | ههجو لواحو عفرلاب مهضعب طبض عيت ثيح ىلخلا برغاو ىهاظ وهاك رورجحم وهو

 ( ناذالاف لاتمل رثل 2 ,ح الب لوف ةزعسأ ىف دحو هلأ ىلع ىن :.+ هلأ و هتحم ل اناط الاع

 | هتعاط لما هركذ هركذ لعمج هناهركذ عفرب دارملا لاَغ نا دعس الو معا لوالاو |

 لاق )د اهلعالا لها ه.لئاقلا داحتالا عاج خبل هيشت وهو ةمترلاىف اذه قوف ماقمالو هتعاط
 تاعاسي د ترون الاوج “عار مخل و هع اج + وسمع تعول دات تدشحم 6 هيرو كام



 د اتا د

 راو لا دينهأ 6م | ( (اذاحت )بنس راف ىلا هللاهمحر هنقفلا لقناة ذاقلا |

 نكس نوار ديا تينت ىا ( ريرقت ) ركذلا عفرو رزولا عضوو ردصلا حرمش نه

 مظع ىلع ماس و هيلع ىلاءت هللا ىلص د هيدنل ( هاعح* نع الضف همسا مظع ا )ا هتف

 فيرشو) ىلاعت وهنا مدنع هلةنطابلاو ةرهاظلا ةّشاسلا هتمعن ةمظع ىلع لادىا ( هندل همعن

 ىلعوىا «( هتماركو )ل ةناكملا نع اه-ريعملا هتيدنع ىا 6 هدنع )) هتيترمو هبرقىا < هتلزنم

 لماكلا ىا © ناميالل هباق حرش ناب ) ىلاعتو هناعس ( هيلع رفا ظطاو ةياوكلا تنجرلف

 بتارص ىلا ناسنالا دارفا ةياده وا ناسحالا ماقم ىلا ةلصوملا ىا © ةيادهلاو رث ناّشالا |

 هانقحلا 26 ملعلا ىع ول.)“اعيسوهنلق لخجحاو.ىا نيسلا اذيدشت (ةعسسوو) نامعإلا»قئاقح

 هءاعىلاعت هللا ايد ةودنلا ما نمد ملعلا مكحنام لمحتو ىا ( ةمكحلا لمحو )

 ( اهريسل ) اضوغبم هلعج ىا ةمجملا نيغلا ديدشتب ) هضغبو هيلع ةياهاملا روما لق ملسو
 ضعبو لوس نإ ىهاظلا ناكو اهدعاوقل ىا ةيلها+لا ىلا ريمضلاو ةريس عمج جف رب

 ضغب ىف ردصللا ةغيصب طبضام اماو ةغااملا دصق ىلع بلقلا باب نم هلعلو هل اهريس
 تناك اكو ىا اهريس ىلع فطع 5 تناككاشوا لن الابمفالآلف اعون ال الصا هلهحو الف خلا

 ( هلك ندلا ىلع )ل هتيلعتو هنيد سما ةيلغب ىا عفرب قاعتم © هنيد روهظب هيلع ) ةلهاحلا

 ىلا( والا ةلاتشالا اغا ةةيدفسال هللا عضو ىا © طخو ) اهعبمج نايدالا ىلع ىا |

 لاصيالاو ةوبنلا ةيترم وهو قللا نع ذخالاب امهنب عملا وهو امهامحو امهلقث فيلكت
 ىلاعت هلؤق هنمو هاوقو ىلاعت هللادقفو نمالابعص صاوهو ةلاسرلا ةلزنم وهو /وافجا مبلل

 6 هغيلبتل ) زمهف نوكسف رسكب 'ىبع عمح ةزمهلا جفا ءابعالاو اليقث الوق كيلع ىتلتسالا
 هللا ىلص هغالبال ىا ةيبيس ءابلاو ةيليلعت ماللاذا دحاو اسمهل امو ءابلاب ةخسن ىفو ماللاب
 ديعوودعووىمأو ضعانم ةريغوا ناك اوله ىا 6 مهيلا لزتام سانال 0 ماسو هيلع ىلاعت

 6( ههمونتو ) مهيلا لزنام سانلل نيل ركذلا كيلا انلزناو ىلاعت هلوق نم سبتقم اذهو

 اغَع ىا 4 ليلحو ) هناغفوةخاكل اما ( هناكت ميظعل 0 رعشملا ةردق ةعقرلو ىا

 1 عيفدو ىوربو هركذ ةعفرو ةخغمأ ىفو 6 هركذ )ا هللا عفرلو ىا © ةعفرو )ل هتاثرع

 هللا عفر ةداثق" لاق هما ةمشا عم ) كويز هسماب همالك ىف ىا هللا عمجو ىا ( هنا رقو )

 قوفىا 0 مظخح سلف ) ةيوئعمو ة هناك ةعفر ىا عا الاو اهذلا قو ذ لحو نع

 ىا 6 ةالص بحاصالو ]) ناّشالا ديدحم وا نايالا بانا دنع ىا ( دهشتمالو ) ريئم

 هلوسرو هدنعوا © هللالوسر ادمح ناو هللاالا هلال نا دهشا لوّشالا ) ةريخا ةدعق ىف
 0 سف ات هللاىذر ىذا ديعس وبأ ىورو ) ةلقثملا نم هففحم ىلوالاناو

 هيلع لي ربج ىناتا لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا نا ) ىلعي ىلا دنسمو نابح نبا

 ةمم ةزمسأ ىف ىردتا ىا 6 ىردت لوَش كبرو ىبر نا لاقف مالسلاو ةالصلا

 هلوسرو هلوقنا ىهاظلا 6 ملعا هلوسرو هللا ) تلقف ةخسن ىفو © تلق: كركذ تنفر: تك
 2122222 22 ل ا 2222 222222222222222 22 لا
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 ا ْن» هتك ىف امه ظفاتلا طظارتشا ىلع ءانس ماسو هلع ىلا ل هللا ىلص ةتلاسز ه.ةحو ىلا هل ا

 ةارك زي ةخعست ىفو 6 كعم ىركذب ناميالا مامت تلعج ) كركذ كلاشفر ىنعم لاقهلا |

 لهسس ندم ندا ساسلاوبا وها ( ءاطغ نبا لاق ىم تركذ ترك ذاذا ) ىلاعتو
 ادهتحم اشاق ناك قارعلاب ةفوصلا حاشم دحاأ ىدادغيلا دهازلا ىد الا ءاطغ نا

 .تاماركو فراعمو لاودحا هلو مون لكف نا رقلا محو نيتعاسألا ليالا ند مانسال ةداعلاىف

 ا ا د تاو د 1 وجم, هل ماسلا وا ل 50 وهو ىع نادك و ةيقحم ازا رق ةيملك اظفلتن ملام عرش هنادكاإلو حضن .يطظالا وهو ى

 | هيلع مالسالا ماكحا ءارجال وه امنا هراهظا عم هطارتشا نا قملاو روهمجا لاق هبو رداق
 ! هللادنع هناعا ةعش امم طفلس ملو هاه نما نش كالذ وحنو هلامو همد ةمصع ن< امندلا ىف

 ١ ىا 6 لاقو ) اهلحم انه سبل ثاحلا هيفو ىجلدلا هركذ اذك لضفالل اكران ناكز ىلاعت
 كركذ نف ) ىراكذا نه ركذ عون ىا ( ىركذ نم اركذ كتاءح اضيا ]ل ءاطع نإ

 , ديحوتّو ىا ( ةيبوبرلب ىنركذالا ) ةيدوبعلل لاسرالاب ىا « ةلاسرلاب دحا كركذيال )
 ماقءىلا ) كركذ كلانعفرو هلوقب ىا 6 كلذب )ل ىدرو انك ؟ مهضعب راشاو ) ةهولالا |

 ظ عفرلاب ( قداصلا دم نب رفعج لاقو ل هانمدقامم بيرق وهو 1 ا ءرع

 ا

 ظ
0 

 | نمو)ل عمجا دارو عنمال مث ةيربلا مي ىلع ةلاخطا كلت ىف هّتعفر رهظل هنأف ) ةعافشلا |

 ةيردصملا نا حب 1(6تنآلق نل ( هرك ذ عم ىا 1 قات هةعم ( فاضم رار و راح 0000 1

 | ىلاعتلاقف هما همساو ) ىلاعتو هناعس ( هتعاطب )ماس و هلع ىلاعت هللاىبص « هتعاط ) .

 . ىلع ةلالدلل ىلوالا ىه ىلوالا الا لابتي برو 6 هلوسرو هَللب اونمآو ) ةسن ىف
 ١ ففافعلا واو 0 لماعلا ةداعا ريغ ند ىا (امهني عمش )) ىنعملا هند ىعدملاف داصتألا ْ

 ثدح مالسلاو ةاللصلا هيلع ك2 ةدراولا ثدداحالاب ذا هءاع 1و مالكا ىف ْ

 اا والك نتا كارطقيلا فلعاجلا ىف ةعتن قو“ ءارلا "دب دعت( ةكرسنلا

 أ ناعالا نا ثيح ةئرملاىف انواغت امهم نا ىفاسال وهو هللا دنسملا لعفلا ىلا ةيسنلاب هيلع

 ريغ ىف مالكلا اذه عج زوجالو ) ةيعبتلا بجوب هلوسرب ناميالاو ةلاصالا ىَش هللا

 هدب سم ىف ن ا نم ىا 4 مال سلاو ةالصلا هيلع 7 ةقح ريع دحأ ق>-ىف ئا ؟ هقح

 ن 0001و ماسلا ةنكو هتككذامو هلا اونا لاق اؤلآو الان آلاو ناعالا"ٍكوجَحَو نه

 عما اذه عمجنا ىلاعتو هنا هللاريغ دحال زوخنالو لاش نا رهظالا ناكو هلاثماو

 لد ١
 ديدشلو محلا حش 4 كارلا دمحح ن نيسحلا ىلءعوا 34-3 |[ 2 لاو ةيع سل لهي

 . . ا . 5 هو 5 2 هوو

 ظانقلالا دييش ىف ةديفم بك هل ةثامعراو نيعستو نامت ةنس تام سادنالاب ةدلب ىلا

 اهب ) ثيدح فلا ةثام هماع طاحا ن٠ نيثدحلا حالاعدا ىف وهو ( ظفاللا ) اهريغو /

 ( هينزاحا )
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 هريغوا قدصلا 2 نا ىلعوا وهو كيلا وهو ةئلثملا رمل * ىلع هارقو هنزاحا

 ىناملاىا © لاق ) هنم مح ةنكف ناكو زاحادقو ىناي لا ع نع ايو (هنع) هاشم نه |

 ظفاطلا هنا قسدقو نيل ١ ( ىرفغلا رموبا نانا ) ةءارقلاىف هنع ىوارلاوا ةزاحالا ىف

 رك يدلل هدانا نكبولا اقل آر قزم هع هنراانسوت طن داكلالا)نولسبللا و
 َرعَمكب ناس“ ىلا ةيمسأ ىازف 2 نوكسو ةلمهم ردك (ىرويسلا دوادوبا انتينفو

 ناتو ناقتركو نفركلااو ناسار> نيب قادس د مماقا وهو ساق ريغ ىلع ىوزفل ليقو هلوا

 دمحا لاق ةتسلا ةعامجا هل جرخا 6( ىسلايطلا ) ىلهابلا كلملا دنع نب ماشه 6 ديلولاوبا

 يشل نا وه (ةعش انثدخ ) نتامو نإ رشعو ع هب كال مالسالا 3 موا وه

 اخ رّوعملا نءا ىا (روذطتمنع) نييسو ةئامو هبه تامو نعاتلا ند اريثك عمس ا

 ةلحهم نيسوأ ةحوتفم ةدحت (راسن نب هللادع نعال ةئامو نيثالثو ىدحا اةتس قون ىلبسلا
 ىدحا ماع و ديعسو ناعلس وذاوهو نافل قا وا هل جرخا ىفوكلاىنهحلا وه اذه

 (ماسو هيلعىلاعت هللا لص ىبنلا نعال نال نباىا (هنع هللاوضر ةفيذح نعال ةئامو نيثالثو

 ناوشال لاق ) ةدشىلا نباو ىتاسنلا اضيا هاورو دوادوبا قيرط نه انه فاصملا هدنسا

 هريدقتو هفذح عم فكف ةحم رشا لعفلا ةذاَعا عم ىا (نالف ءاشو هللا ءاشام ؟دخا

 ةنااكشالا كارتغالاو عما قلطمل ةديفم اواولا تناك ناو ةئيشملا ةيععىف كارتشالا مهوتل

 هل زوم ىا 6 نكلو).ءايفصالاو ءاسنالان ٠ ولو قلخلا عني لمشب' نالفو كار شالا نم
 ١ يك 3 2 3 أ 5 .٠ : 3 يا . تاي 0
 هقفاومو هتدشم ةعباتم ىلإ حلا لوصالا قام ىلع © نالف ماش 2 هللا ءاماه) لوش تأ

 ةنالف نارا *اعيوا وتل اناكشأ ةافيتال دايك سس فيتارا كازا قو ةييغللا هازل ونال
 | قلعت سن الا ةئلستمآ هل نكي دللا نأ"عم ناالاف اءاخنا ال11 الاش  ءاوسسستاي نك لدي امو

 | يعم عل (ىباطخلا لاق) هللاءاشي نا الا نؤاشتامو ىلاعتو هناحس لاق هتئيشع, هللا ةئيشم

 ةلالسسنم هنا لاهو هدج ىلا ةسن ىتسبلا نايلسوبا ظفاسحلا مامالا وه ةلمهم ديدشتو

 نينامتو نامث ةنس تسب ىفوت هريغو لافقلا ىلع هقفت اريك اماما ناك باطخلا نب ديز
 ةه> نم هناعا سم بحاولا غ7 (تذالا ل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص مهدضشرا ) ةئاعالثو |

 ىورو 1 لاق ©( اهراتخاو هآوسنم هلل ]غال اعت هللا ةئيشم مدقتىف ) برلا

 ىتلا ن) اهريدعتل اهرييغت ىف ةراعلا راتداو ىا ارد هنأ صهاظلاو ءازو ةلمهت اهزات>او ْ

 فالخ) ةمرلاو دوجولاىف ةلهملاىا («ىخارتلاو) 5-5 ءارعلاب [تفظغلل ىا' نيت 1 (قدسنلل 2
 ةديقعتلا ءافلأ فالخنو ةيدعبلاو ةلبقلاو ةيعملاب نوب دق وهو 11 ص ىلا واولا ّْ

 ىنلادنع بطخ اسيطخ نارخ . الا ثيدحلا ) ىهنلاىف مدقتملا ثيدحلا لثم ىا ( هلثمو )

 هلوسرو هللا عطي نم لاقف ) سامش نب سدق نب تبان وه لبق (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىفاك ىوغ نقف ىات( انايظنن نمو ) ىدتها ىنعع ىناثلا 4 امهحتش ( دشر دقف

 سنب ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا هل لاقف ) ىدهلا قيرط نع لض_ ىلا ةع ةزسش



 بيطألا نم ىا (هنم) ملسو هيلعىلاعت هللاىلص ىنناا ىا (هرك ) ىباطخلا ىا (نايلسوبا
 ىفوك ريت وهو رخسفا وهو نكلا نم 55 )ةءانكلا فرخ نيمهسالا نيب عما 2

 (ةاييظشلاواىوولنا (اهلباقيوا:اققعا وهي ىنلاب رآولاو رونا ند. ةوفمل اما نيمحسلا ومع ١

 رهظملاف !ارهاظ دووم ةيوستلا مهوت نا هيفو امهنيب ةكرشال ىضتقملا اهمهوت ىا
 هلوق هيلا ريش مك ةياوغلاو ةيادهلا تلد ف نامزالتم امه ا.صعو اههتعاطا نا ف اضا ْ

 هتسر تناك ناو امهنم لكل لماشلا ريمضلا دارفا هوضرب نا ق>ا هلوسرو هللاو ىلاعت

 ىوونلالاق اذلو مركتو فرست ناك ناو قولخم ةبئرمب لباقت نا نه مظعاو لجا ىئاعت |
 ةراشالاو نمرلا بانت>او حاضيالا هناش برطألا نا وه مذلاو ىهذلا بيس نا باوصلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهنم عضاومىف درو هنال ةيانكلاب نيمسالانيب عملا ةهاركال
 بيطخلا مالك نا ىووللا مالك ىوشه اضعف اهاوس ع هيلا بحا هلو_سرو هللا نو نا

 هل رك امنا هنأ ىلا مهطعا داراو ىناطخلا ريع ىا © هريغ بهذو )) ناتلقتسم ناتلح

 دقف هلوش هدعب ىلا ءاوس فقولا اذه ح<ول ( امهصعي ىلع فقوتلا ىا 6 فوقولا

 لئاسقلا لوقنم ىا 6 ح<ا ) ىباطألا ىا ( نااسىبا لوقو ) ماهمالا دو>وو مارملا

 اذهىف ( ركذب لو ىوغ دقف ,امهصعي نمو لاق هلا جا ثيدحلاف ىور ا ) قباسلا

 | دي نطل مالا نالاقجالا ف زطالق ةهبنااو_ 1 ناهتتكتي قلع ىوقولا) تيدا ١
 باخ او ( نا رقلل ( 5رطفللا كلتا 5:7 ىنلا ىلع مدقم تاكشالاو ظفح منم ظ

 بضنلا ىلع رثكالا ( هتكئتالمو هللا نا ىلاعت هلوقىف ١ ناببلا بارا نم ىا © ىناعملا |

 ةدئاعلا هتبانك رابتعاب اهتامح ىا 6 نولصي له ىلا ىلع نولصي ) نا مسا ىلع افطع |

 «الءا) دحاو ريمضيف مهني 7 مهنع ربخو « انجي مث ك3 لامن -هياعأ ا ةنحار )|

 «مهضعب هزاجاف) نيتالصلا رباغتا رخا لماع هلل ردو طقف ةكئالملا ىلا ةعحار ىه لب ىا |
 ىلاعت هللا نم ةالصلا ناف دحاو قالطا ىف نيكرتسشملا نيينعملا نيب عما لاق نمت ىا

 | نورا هعنمو ) هعايتاو ىتفاشلا مهنمو ةوعدلاو رافغتسالا ةكتالملانمو ةمحرلا لازنا

 بابرا دنع :ةرياغاا روهظل نولوالا هزاحاو ىل-قءاا ىف كارتسشالا مهون لجال وا |

 حاضيالان م ةبطخلا ناش سم مك وه ىذلا بدالا كرتل ناك امنا برطخلا ىهنو لقعلا |

 | ةكئالللاب ) نول صيف ىا ( ريمضلا ) نورخ الا ضعبلا ىا (« اوصخو ) نمرلابانتجاو |
 0 ىناشلا ربخ اولعجو ىا ( نولصي هتكئالمو ىلصي هللا نا ) اذكه ىا 6 ةيالا اوردقوأ

 (اللد)



 ه4 194 خ-

 نوققللاو#« فاتخم ىأرلاو ضار كل دع اع تناو ان دنعاع نحل ىفاك كاآلال ريب لف اليد

 هللا ىل» ى دا نومظعل هتك المو هللا نا ردقتلا نواوشو زاحلا مومحت باب ند هنولءحلا

 لاش نا قدا ىلوالاو ميركللا واقعا ميظعتلا عاونا نه هيسانس اهلك ل-و هيلع ىئللاعت

 نيمملا هءاتك ىفو ناب رقما ةكءالاملا كت ىلاعت هللاق هيلع نوي ىنعلاو نجلا عجار ريمضلا ا

 بحيف مهيلا ثوعبم اضيا هنا اناقاذا امسال مهنيب اف ةكئالملاو نيمالا ليربج ناسل ىلعو

 سوماقلا تح (ط هيرب دام ىلع ىقيةح ىوغل ىنعملا اذهو مهيلع هؤانسو ميدل همظعت دئاح ا

 | تدورو سابع نا ةءارقو اذه ءانثأا نسدحو رافغ:سالاو ءاعدلاو ةجحرلا 2 ةاللصلا نأ ند

 اء ولع فود هربد- ًادتيموا نا مسا لو ىلع افطع اما مقرلاب كتل ورم ىنا نك ْ

 هاورنم رداملو ىجلدلا لاق ( هنع ىلاعت هللاىغر رمعزنع ىوردقو ل نييرصبلا بهذه |
 ىا « ىلاعت هللادنع كتليضف نم ) مو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنال ايطاخم ىا ©« لاق هنا )

 ١ هللا عاطا دقو هللا عطي ند ىلاعت لاقف هتعاط كتئتعءاط لعحنا 03 هم < ىف كالئاضو هل نم

 كنالق ) ىنعم هنم هبرقل هيلع هفطعو سمع لوقنم سل هلا ىهاظلا ( ىلاعت لاق دقو |

 ياونيطا لق .>رروفغ هللاو مكب ونذ مكل رفغي و ىنعي ( نيتن الا هللامكبس ىنوعبتاف هللا نوبت

 ةعاطا نانم مدقتام ىلع لدت 50 هي الاف نيرفاكلا بحال هللاناف اولوتناف لوسرلاو

 هللا ةعءاطا نم لك نع اوضرعءعتوا اوضرعا ىا اولون' ناف هلوقو هللا ةعاطاك لوسرلا

 نيعيطملا ني:هؤملا قي رط نع ضارعالاب نبرفاكلا بحال هللا ناف لوسرلا ةعاسطاو

 ١ ققحبال أطرش هس ةءاتما لدا تينا واذ ةيباورلا اماقم«ةيترىف ىذا ىلوالا ةيءالاباثاو

 | ىلع ىلاعتو هناح.س هللا نم ةازاحم ةيناث ةيحم هعايثاب ةئورقملا هتنحم ىلع بتر مْ هتيم

 ١ ةيحلالب ةيزيدشتو ةيملع ةيدباو ةيلزا ةقحال و ةفاس هللنيتب>حع ةفوفحم هلمهتمب اتق مهتح

 ' هنوبحمو مهب ىلاعتو هئاحبس هلوق هيلا راشا م ةيرخآالا ةنلا تنجوا ىتاا ىه نادال

 بادا ةعباتمو بيلا باب ةمزالعالا قاما عب مج ىلع ةبللا باب دس ىلاعت هنا لصاحلاو

 ةسولطملاو ةيءلاطلاو ةيدارملاو ةيديرهلاو ةس 0 و ةبحلا ةبثيم نيب عمامجلا بيبطلا

 ىشحنال بانلا اذه ءاح نمو ىدسلا تدس ىدهلا بابرا ٍباوباف ةسوذجملاو ةيكلاسلاو

 لامكلان ا ديعلا ع اذاف هيلا برّشام ىلع اهامحم لامك هيفام ىلا سفن ليم ةبحلا مث مث ىدرلا

 هلالاهمح نأ 5 هيلاو هيو هللا نم وه اما هريغوا هسفن ف لاك لكناو هللالا سيل قيقلعا

 دشاتادارالاب امنوكلو هلوسر ةعاطل ةمزلتذملا هتعاط ىلا وعدب كالذو ىللاعت هيفو ىلاعت

 ةدارا هدا.ءل ىلاعت هتنو هتيصعم نع زرحتلاو هتعاط ةداراب ترسسف تاكاردالاب اهنم

 ةعامج نعىا (ىورو) ىقعلاو ى رخالاىف مهل ونا نسسحو ا اسادلا ف ميقيفوتو مهتباده

 «اولاق) هللان وب ماكنا لقىا (ةيآلا هذه تاز العنا) ةداتقو دهاجنع رذنملا نءاك

 ىراصناا تذختا م) ةحراذ ابر ىا (انانح هذختشن نا ديرب ادم نا) رافكلا ضع ىا

 لؤق هنمو ةباحسمتم لقو ان ليقو اندل نم انان>و ىلاعت هلو هئمو ( انانح ىسع
 220 2 ا 222 --

 (ل) لك ىراقتلاىلع#» 2 61)



 ةريقنلغجنال ى ا انا 200 هوه ف ناهنلاو بددعإ وهو 'هلالبا نيد لفون كب ةقرو

 نيدلا نيلاصلا روش حسم 5ك اكربتم ل حسم اف هللا نك ةحر هناطم ىا ناذح مدوب

 ةءدجار سانلا كفيع ةيسمو مكياع اراع كالذ عج ريف ةمضاملا مالا ند هللا ليس ف اولد ٍ

 ادكأت 6 لوسرلاو هللاوءيطالق ) ةيآآلا .كلت دعبىا (لجو نع هللا لزئاف ) مكللا

 أ .لهال اهرمتو هردقأ اءظعت ىا 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص هدعاطب ةّئعاط نبقي ةعباتمال

 مع رلا س ودماقلا ىف مهفولال اه 37 يفونال اظ.غىا ريهثالاوهو ءارلا حتما (مهلامع ر 0(

 قحطدلاذ اركاب هش أ خر لاه بارتلا وهو ماغرلان 4 ؟1لكيلا 7 0 ثاّنو 5 ىلا

 ا اذه ةءلاتمو بانلا اذه ةمزالمن 0 منال ءاز> بارتلاب مهفونال اقفاص ىنعملاف ٠ ماغرلاب

 نؤارسفلاتفاتخا(دقو-):تابلالاىلوال:نبانزالاثر:تاذاو ينحاو قفو ىلع بالا

 باونالا عج لامحا ىلع لمتشملا باتكلا لصا. ىا ( باتكلا مأىف ىلاعت هلوق ىنءءيف
 هئنم ديعولاو دعولاو هيلا ةيادهلا بلطو هب ةنامعتسالاو هلد.عتااو هللا ىلع ءاسنثلا نم

 ىا 6 مهيلع تءعنا نذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها ) ةعاملا ةحتافلا ةروس وهو

 هللا ىلص وهو ةيآآلا ىف ليقام ىلوا اذهو نيهاصلاو ءادهشلاو نيّشدصلاو نييبنلا ؛ نم

 ( ىرصللا نسلاو ةيلاعلاوبا لاقف ) ةيرصالب ايلوا الوخد هيف لخدي ملسو هياع ىلاعت

 نانا امهف ةيلاعلا وبا اماو ةلمش هتجرت تمدقت دقف ىرصبلا نسحلا ىلا نب نسحلا اما

 نبعيفر همسأو ه.تحتلابو ءارلا ببذل ىجايرلا ةيلاعلاوب ا اهداف ةرمصلا لها نه ن 2 أ.عن أن

 ناو ىناو نم نك ىور مسو هيلع ىىللاعت هللا ىلص ىب ىلا توه نه نيماع دعبل مبا ناقه

 قتيل ةنف ىف وت اك جرخا هريغو ةداتق هنع ىورو مهنع ىلاعت هللا ىضر سا.ء |

 نانع ىوري دانز همساو ةزمث هدعب ءار ديدشتو ةدحوم حش ٠ ءاربلا ةيلاعلاوبا ىتاثلاو

 ]4 ةنارلالاو ا نايتعلا طهن كارلا «اريغاو ا نناتشسسلاا ايبوياب هلع ىوزرو ةءريغو :نيانع ١
 ليان ىلانزنلا قطر سابع, نبباإ ناكو ,نياسقت: لاو 'لوالا :اننه دارملاو ,رهشإ: ةينكلاب |
 ةلاكحلا ىلع بصنلاب 6 ميقتسملا طارصلا ) هت شرفو ريررسلا ىلع هعم هساجيو همظعب |

 هيلع ىلاعآ هللاىلص هللالوسر وه ا ةيئادتبالاب بارعالا ىلع ىنملا عقرلا نم ىلوا وهو

 ىباصصا ثيدحو ىنرق نورقلا ريخ ثيدح ةداهشب ( هءاكاو هتد لها رامخو مشو ْ

 هللالوسر قيرط وهو ريدقتبالا لما حصيالالا ىنيالو متيدتها متدتقا مهيب موحتلاك ظ
 هللا ىلص هن قر الدبل ؟ كشك .ه هيلع لمحتوا هعاسا رايخو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص |

 ساونا مولعملا نم ناف م 1 ىلا رطلا نيع هعاما لامكل هعارتاو م هيأع ىلا

 هذان و هب ولط» قا هلصوا ةعرت ند قواعد قيرط هياآلا دارملا سلف قدح طارص كائه ْ

 ىاهركذ مدشا (ىدرواملا نسحلاوا امهنع) ريسفتلا اذه ىور ىا (هاكح) هب وح . ا

 امهنع ريدا ىو ( هدو ةيلاعلا ىبا نع كدت ىف راقاو نسحلاو ةلاعلا ىبا نع

 ناوريقلا ن٠ هلصا ىسقلا بلاط ىبانإا ىمهدختوا وهاده ىكمو هظفل ال هانعم ىا 46 هوجن 1

 ( لقتناو )



 مي ه١ -

 ول سر اس يسرا ا رح نكسسؤ سلدنالا ىلا لقتناو
 ىكم ىا ( لاقو ل ةيطرش ةئامعبراو نيثالث و عيس ةنس قوت ناي لا معو 5

 ( امهنع ىلاعت هللاوضر رمعو ركب وبا هايحاصو سو هياع ىلاعت هللاىلد هللالوسر وه )

 تود ىلعو امهتلالجو امهتءق> ىلع ةمالا قفا امث امهنا اءهصيصخ هحو لعاو

 عاجالا ةلزن امهلامفاو امهلاوقا ناكف اسمهسااجيىف ةباحصلا هش ريضحم اسمهماكحا

 ريكش ثيحنم مهروماىف فالتخالا عقو هناف اهدعب نم فالخم ىف وك لا وا هذ نقلا

 ةعدتبملا نم رانلا لها بالك نعطب ةربعالو مهمناشىف مهنم نررخآ ريرقتو ةباحصلا ضعب

 ثيللاوبا ىكحو ) متوقلا نيدلاو ميقَّتسملا طارصلانع ةجراخلا راربالا قي رط ةضفارلا

 هلايوار ىكملا نع ميقتسسملا طارصلا ىف قباسلا :ىكحملا للثم ىا ( هلثم ىدنق روسلا

 ىا ( مهيلع تمعنا نيذلا طارص ١ هلوق ريسفت ىا ( لجو نع هلوقفف ةيلاعلا ىلا نع )ل

 ىا ( لاق ال لوالا ناس فطعوا لدب ىناثاا نال دحاو امهل امو هابحاصو هللالوسر هنا

 مصاعنم ىرصبلاىا ( نسحلا ) اذه ةيلاعلا ىنا ريسفت لصوف ىا ( كلذ غابف ) ثيللاوبا
 ىدروأملا كح و )إ نايبتلا اذهىف ةمالا ىا ( حصن و ) نايبلا ىف ىا ( هللاو قدص لاقف )

 ١ 6 ديزنزب ن«رلادءعنع مهيلع تمعنا نيذلا طارص ريسفتىف ) روك ذملا لوقلا ىا 6 كلذ

 ريسفت هلهوذعض ماشهو ةبيتقو غيصا هنعو ردكم ناو هسا نع1ىاقاوا ىذدملا ملكا نبا ىا

 ىك>و ) ةطساوب ىراخبلا هنع ىوري ديز هدلاوو هجام ناو ىذمرتلا 1 دقو

 ( كسمتسادقف ىلاعت هل وق ريسفت ىف ) نيف راعلا ضعب ىا مهضعن نع ىماسلا ن>رلادبع وبا

 دش ا) وهو هربخ رايتعا هرمك ذو ققثولا ةورءلا ىا 6 هنا قثولا 0 رز كسع ىا

 ورءلاب ذارملا ىا ( ليقو ) ىدتها هعبت نم واجن هب قثو نمذا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ( لهسلاقو )دحاو كنس> وىتش انئارابع دحتم لاملاو ( دي> وتلا ةداهش ليقو مالسالا )

 دمحم هتمعن ١ لهس ىا ( لاق اهوصخن الهللا تمعن اودعت ناو ىلاعت هلوقىف ١ ىرتستلا ىا

 مدعأ حيحصلاوه لوالاو ماللسلاوةاليصااهيلع دم هتمعنت ىوريو ( مو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلاةفاضالاو لسو هيلع هللاىلص دمحم ةمعز هتمعن ردقتلا لاعب نا الا مهللا ىناثلاىف لمحا ةحص

 ملا لا هماعنا ذا انياع هب هماعنا هّئمعْس دارملاو ةلادالاو ةَقَمْا ىلا ارظن ةلالخلا

 لاقو ) اليصفت اهدارفانع ال_ضفالامحا اهعاونا دع ىصحمال انيلع ةضئاف هنع اهرودصا

 ظ ءىجب نيب عمج ىا( هب قدصو ) عقاوال قباطملا قاب ىا ( قدصلاب ءاح ىذلاو ىلاعت

 رظنلاب هيلا راشملا عمحو قيقحتلاف ىا 6 نوقتملا مث كلوا ) قيدصتلا ناتاو قدصلا

 مالسسلاو ةالصلا مهيلع ءايدنالا مهب دارملاف مودعلل ديفملا احلا [لودصاوملا :ىعمدنا ىلا

 وه دارملاوا ميظمتال لق الا درفلا هنا ثيح نم هللاو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلم انيدنوا
 ةيضقلاىف لخد اهل سل ةءقللا نا هيف ( نيس .الا) ميركتلا باىىف رهظا اذهو هتماو

 ىاا( لئلسوبهبا هياع ىلاعت هللاىلص دمت وه قدصلاب ءاح د نا ىلع. نبررسفملا رتكا)



 اقَو) ءايفضالان م هتماووا.ءادنالا نم.هعمنهوؤا ةدحيو وه. دارملاو هيف مالكلا نال

 هب قدص *ىرقو ) لوصوملا ةداعا مدا ىهاظلا وهو ( هب قدص ىذلا وهو مهضعب

 ىذلا مهريغ لاقو ) هيف نيعتم ناثلا نال هب قدص ىنذلا وه هنا ديؤي وهو ( فيفختلا

 لوصالا بايرا ضءب دنع زباح وهو لوصوملا ريدقَتب راما هيفو ( نونءؤما هه قدص

 هللا وخر ىلع لقو ) همظعتل عمو ا هعابتاو ىا « هنع ىلاعت هللاىذر ركب وبا وه لدو )

 ةدارال امه عمجا ريسفت نا رهظالاو همي ركشا عمجوا هعايشاو هعابشاو ىا ( هنع ىلاعت

 ىغت رملا نيب فالخ ىلع قيدصتلا هنم عقونه لوا امهنال رك ذلاب اصخو امهلاثءا

 نعو ) لاخلا قباسيف هيلا انرشاام اهتلح نمو ( لاوقالانم اذه ريغ لقو ) قيدصلاو

 ىورريغصتلاب رييج لقو ةدحوم نوكسف ميج حت ربج نبا ىا ( هنع هللاوذر دهاج

 ريسفتلاو ةءارقلاىن اماما ناك نوع نباو ةداتق هنعو ساسع ناو ةربره ىنا نع

 كيق تبكر اذا ىناسيت ىلع. ىوسيو ىااكرب ىلذخأي رمع نبا ناك لاق ثيدحلاف ةح
 هللارك نب الا ىلا#ت ةلوقىف) ةتسلا هل جرخا فاتن داكو تورامو توراه ىأر هلا

 ىورإو نكد ا ىا ( هباخحاو ساو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لاق بولاقلا نكوطت

 ةنعرمللا ودا اق ةماعلا تادافالاو ةشقنلا تالال دلا نم دهم هبا نعو هع

 رك ذ دنع ناف هباتكا ركذو هركذ درحعوا سوفنلا هه نكستو بولقلا هب نئمطت ام

 ظ نك و نانئمطالا بولقال لصحي ةحرلا لوزن دنعو .ةحرلا لزنت نيملاصلا

 ىنااثلا 20 - ظ

 امو ةداهشلاب ) ى هل الاخ وهو لاي هل هفص اع ينيب ه2 دنىو ) 2 نلت م يو ا

 ظ ملسسو هيلع ىلاعت هللاىلص هتداهش هتداهشلاب دارملا ( ةماركلاو حدملاو ءانثاا نم هب قاعّتب

 نه نيموهفملا نيلاتحالا ىلع ءانس ةمايقلا فقوءىف .ءاسنالل غيابتلابوا ةمالل ةيك زمااب

 نق اها متبءال وج قرع تالت و» قهرعفا ةللا نازك قم للطتخم 131 بنيكتف ىل امك هلوق

 اهإ قاعتبامو ةحيحت ةخسن ىفو هطعس صيصخم دعب ميت وهف هفصوب ىا هب قاعتبامو

 ىلاعت هللالاق ) اهدعب امم نيملا ام ىنءا اهنا قيقحتلاو ةداهشلا ىلا عجرتا اهنا ردانتملاو

 مهتاحنو مهييذكتو مه دصس مهيلا تثعب نم ىلع ىا ادهاع كانا اسرا اانا ىنلا انهما

 ( ارشممو ) ةينادمصلاب هل ادهاشموا ةيئادح ولاب هلل ادهاشوا ةءاق 0 مهاالضو

 لعلوةقرفلاو ةق رهاب نب رفاكللاف وو ارذنم ىا ( اريدنو )ب ةلدولاو ةنللاب نيمؤؤءال ىا

 اريسشب لشإ م اذلو:ةرايعلاف ننشتوا ةلصافال ةاعارص اريذن ىلا اوذنمنع لودعلا هجو
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 ىا هنذاب هديح وو هبرارقالاىلا ىا هللا ىلا انعادو اهمامتو )ع ةباآلا ) رشم ىنععي هنأ عم

 هللاو ى واذ دا ند دافت كام اهدحو ةوعدللال هدام رع ل دقوهو هامان وأ 6 ريمش سلا

 2 .صاخام هارون نو سدشلإ و ةلاهذلا تاملط ند هَ ءاضت هلبإلا ىا ذي احا رس و بلدا لاهم

 ( نء)
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 هل ققحتو ةيانعلا نيع هب قاءتام دعب ىا 2 الا هذهىف هل ىلات هللا عج  ةلالضلا نع

 ىنعع ةينار عمج ءانحتق و ءارلا مشب (ةرثالابتر نه افانعاواعاوناىا مان ةياعرلا لاك

 ةرثالاوؤ رع رفاه ا رسكلابو مغبو ةكرح ةرثالاو ةصوصخلا ةيترملاو 9

 حصفالا / نيتحتفلاب ىوونلا لاقو سوماقلا!ىفام ىلع ةرثاملاك ةرتاوتملا هم ركملا م

 ءانثلاىا مب 1١ ريمكب ( ةحدملا نم ) ةريثكوا ةلمت كو 00 ىا © فاصوا مي

 ىلع 1 2١ ىلاتعت هللا قا ) هلم ل حدملا تاك مبا ١ تدياقراذااو يدلل وكاذألااو

 ىا هلوعفم ىلا ردملاةفاضا نم » ةلا_سرلا مهغالبا ( ةشرمشلا هناذلا قأ 4 هل

 ىلع هسفنا ةداهدلاه ىتلا ةلصخلا هذه ىا ( ىهو ) ةلاسرلا ىماب قاعتبام معانا هغالباب

 ادهاش هربغ لعل اقيم قا ( مالسلاو ةالصلا هيلع هصئاصخ نم إ) ةشللا نودب ةمالا

 ,مهانا مهغيابل مهتما تدحجاذا مالسااو ةالصلا مهياع ءايسنالا ناف هّمما ىلع هسفنل هسفن

 مانا مها لوقت هب مهادهشنف معا وهو ةثيلاب م ءلاطا ىلا هللاناف هب ممشنال اودهشف

 ةداه انك نيت اهنا انين ىلا هاك لشللاف دانك اذا ىلاعت هللارابخاب لوقنف كلذ متف ع

 ارشبءو )) ةح عاسجالا نوك ىلع اك اح ا ىنكو ةيآلا اطسو ةما كانلعج كلذكو

 ايعادو ) مياالا باقعااب ىا 6 ةيصمملالهال اريذنو ) ميظعلا باوثلاب ىا ( هتعاط لهال

 قفو ىلع هنذاب هللاىلا ايعادو ىحل دلال »اىفو ميوقلانيدلا نم ىا 6 هتدابعو هديحوت ىلا

 هغيصن ( قحلال هب ىدتهي ) اًيض» ىا ( اريثم احارسو ) هليهستو هريسبّب ىا ةيآلا

 طارص ىلاو راصبالا رون جارسلا رودب دعاك قحلا ىلا هب قالا ىدتهي ىا لوهجلا

 ةدحوش ةيقوف ديدشتو ةلوهم خاف 6 هللاه#ر باتعنب دمحم وبا خيشلا انثدح ) ميقتسم

 نيدو زا نع ىورب امناو باتع نب دمحنع ةياور ضايع ىذاقلل سيل ىزاحلا لاق

 هلم عمس باةءنب د نب هللاد.عوه ىن :اسملتلا لاق دكف4 ىهشنا بائع نبد#ح ن هللا دع ١

 هبامز.ق, نيادنالا تندم وه نالقسلا كاقو ىهتنا سادنالا ىلا هتلحر ىف ىخاقلا

 رثك اف ةياورلا عساو ناكو هينا نم عمس لمذلالا ُئ طرقلا باع ن.دمح نب نه رلاد.ع

 نب ىكم مهنم رابكلا نه ةعاسم هلزاحاو اهريغو ىملارطلا د نب متاح نعو هنع

 ةسربرءلاو ريسفتلا نم ريثكلا ركذ تاآرقلاب افراع باستع نبا ناكو ىرقملا بلاطىا
 5 اهلا وناءانثادخ ١ .ةثاحناو نتي راقع ,ةئس :تامو اذهاز: اممااوتم انلع رك هقفلاو. ةغللاو

 اذ هاون دل نافل! نئانان ساد ىفعلا متاح نب ن>رلاد.ع نبا ىا 6 دمم نب متاح

 د نب ىلع ىا 4 نسحلاوبا 0 ( تار ىراخللا 6-2 قاشلفلا ىلع وبا هيلع

 همع نال ىبباقلا ليقاماو ةدحوملا سكب ( ىسساقلا ) ىورفلا ىرفاغملا فاخ نا

 نئدو ناوريقلا هئبدع ةثامعبراو ثالث ةهنس ىفوت سباق لها ةدش هتمامع دشي ناك

 عرابلا مامالاد## نب هللا هم .عنب دا نا د#وهو (ىوزوراادزوا انثدح ) نسال كان

 و رواح كالا الا لاق 35 ةمظعو .ةتلالج ىلع عمجلا دباسعلا دهازلا قدما ني ردنلا :ققحللا

 ظ
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 دي زىبا ةلال# تاياورلا ل>ا وهو ىر رفاانع ىراذعلا حسد صل دادغسو اه ثددح و

 نيسلا ثيلثتب «ف سوني دمحم هللادنعوبا انثدح) ةئافالثو نيم.يسو ىدحا ةئسورع ىفوت

 ةّهن ناكو ىربرفلا ميهاربا نب رسثإ نب طاصن رطمنااوهو سوك لادءالاو زمهلابو

 ىنعي .باتكلا اذهل هعامس ناك ىدابالكتلا رصصن وبا لاق ةثاعالثو نبرثع ةنس ىفوتاعرو

 نيعبراونا ةهنس ريرش ةرم نيترىم ىراخلا ليعمسا نب د# نم ىراخبلا حي |

 عماشلا تعمس لاق هنا ىورو ىهتنا نيثامو نيمو نيالثاةئس ىراخس 6-9 نيتنامو

 ليقفىلوالاءارلا حتفو اهحتشب وا ءافلا سكب ناسارل ةنيدم ربرفو نيئس ثالثىف ربرشب |

 وباوهو رك ذيزانم رهظاوهو (ىراخبلاا”دح لاق) رهشا حتفلاليقو رثك ١ رسكلا

 حييحصلاو ةعامجو ةعزخ ناو ىذمرتلاهنع ىوردقو ىراذعلا ليعمسا ند هللادع

 ملاعلادا رفانه ادهتحم هقفلاو ثيدحلاىف اظئاح ة2 اماما ناكو هنم عمسإ مل ايلا أ

 رطفلام ون تامو هماءاعدب هيلع ىلاعت هللاهد رف هامص ىف هرمهل بهذ هفلأتو هعروو مي ا

 عونعو فو رمم» نيحسلا 537 (نائس 3 نم انثدح) نيتامو نيةع هم رهظلا كاعل

 هجامز او ىدمرتلاو دوادوباو ىراخلاهذنع ىور ىرصبلا ىبهاللا ىنوعلا ركب باوهو

 نبا وهو احم حلفاوا لاف ريغصت ةيتحت نوكسو مال حتفو ءاف مشب (حيلف انثدحإل

 (لالهانثدح) هتسلا ةعالا هلجرخاو هعامج هنعو هريغو مقان نع قوات ىاوفتلا ناملس

 هنعو ةماس ىباو راس نب ءاطعو سنا نع ىورب هن وهم ىنا نبلالهوهو ىلع نا ىا

 ةيت< حتت راسي نب ءاطع نع ) ةتسلا بتكلا باتا هل جرخا اهريغو حيلفو كلام

 قلخ وكبرشو وا دي ةدعورذى أو دز ىناو "7 وع نع ىورو هلوهم هفذو

 نب ورم نب هللادبعتيبقل لاق ) ةتسلا ةمئالا هل جرخا مهئاملعو نيعباتلا رابك نم ناكو

 ىميتنا هغا هو ءاملا فالح اهردك او هقفلاو ثمانفل لعبك قم وشك عشو هس رعلا لها

 ةلاحىف طبضا| لهانم ريثك لوب ةيلوالاب لبسلسملا ىلع ءالمالا ف حالصلا نبا لاقو
 نكشم وهو ءايلا خود روهثشملاو ةئسلالا ىلع كوااذتلااو ةداخلا ىلع ايرد ءاملاب لصولا

 برعلا صضعبل ةغل هناف ةراكنال هحوالو هركنا امبرو لغوي ملو هس رعلا نم ف رطتسا نه ىلع

 ةعسلا ءارقلا نم ةدع ًارقااهيو :تقاعتلانم امهتدامل نونملاب:ماللاو :فاالا هبقام هش
 افقوو الصو لاعتملا ءاي ريثكن ا تدنا دقو ىهتنا ههيشو لاعتملا ريكلا ىلاعت هلوقىفاك

 هنع فالي نولاق ناف دانتلاو قالتلا ههيسشثب داراو نيلالاىف اهفذح ىلع روهملاو

 زاوجىففالخال صوقملانا لصاخلاو افقوال الدو ءايلا تاثاىف ريثك نا اقفاواشروو

 نه لعاقلا مسا وه له صاعلازا ىلع مالكلا امتاو هتابثاو لعافلا مماىف همالفذح

 نوكي الف نيعلا لّتعم وهوا اسهم براضلاوا اصعلا :لماح وا نايصعلا بكت م ىنءع ىدع

 بحاص هيلع رصتقا ىذلاو باوصلا فالخ هيف ءايلا تابثا ذئنيح و بابلا اذه نم
 دوما وسر ياو كيو دورس كما يدل وول كح 6

 (سوماقلا)
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 0 نسل نو نم و سو وربك الا مش دمع نب ةيمأ دالوا 9 انغالاو فودحالاىف لاق ثدح اعلا

 تتكلا ىفو.:ةزوهشما هللا دبع .ةجترتو: اذه :ضصيغلا وناؤا ضيغلاو.لضاعلا ونا(وإ. :نطاعلا

 ةرشع ىدحا ليقو ةرششثع انتنثا نسلا ىف ورمع هما نيبو هني لبق ةروطسم ةلوطملا

 بتكلا باحصا يب نغ ادرفنم ثيدحلا اذه ىراخبلا جرخاو هيبا لبق لسا دقو ةنس

 ىخاقلا هقاس ىذلا وهو عوببلا ىف اهيناتو ريسفتلا ىف اهدحا نيعضوم ىف ةنسلا

 هللا ىلص هللا لوسر ةفد نع ىنربخا ) تاق ةخسن ىف و ( تاقف ال لاق ثدح هنم لضفلاوب١

 ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر ةفد نع ىنربخا اندباور ىف عقو ىلحلا لاق 0و هيلع ىلاعت

 ور<ع نبا ىا( لاق ) قأي  امف هركذ لب ىنعي ىضاقلا انهه يبين ول وقالب دو هيلع

 ىُذتَقم وهام ىلع ىريالاوا ربا ىن ل انمضتم ىنريخاهلوق ناكف كربخا من ١ ىا ( لجا )

 رابجالاو مكحتلا نود ساعلالا ىلع الو# انهاضيا ىمالا ناك ناو ا بدالا نسح

 فوصومل هنا )) نيكرشملاو ىراصتلاو دوهيلا نم نيذكمال ادر درو م.ق ( هللاو )ل ظ

 أ رقلاىف دجوبام ناو نيب ان كال ظفاح هناب راعشا هيو ( نا رقااىف هتفص ضعس ةاروتلاىف

 اوفيزح دوهيلا نا ىلا ءاعاو هوحنو ةاروتلا نه ءريغىف دجوب ام رثك ١ هزاجحتاو هزاحنا عم

 لاؤس ىف ةمكط |ام لبق ناف 6 ىلاخلا لاق هيناعم وا هينام اوريغوا ةاروتلا نم هتافص ضعب

 وهو ةاروتلاف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبللا ةفص نع و رمع نب هللا دبعا راسب نب ءاطع
 بهو نع ةعيهل نبا ثيدح نم رازبلا ىور دقو اهظفح ناك هنال لبق ىعهس ىشرق

 حبصاف اسمهقعاب هناكو انمس ىرخالا فو السع هيدي ىدحاىف ناك مانملاف ىأر هنا هنع

 هل رلاو ةاروتلا نيب انكلا ارق لاف م سو هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسرل كلذ 1

 اهمال قمانإل ران ةزوكي دنا نارا فس نمل نا اغا اطلاو ىهيتنا اهأر هل ناكف

 ملاعف رون امهثيب عملا ناو ناهدالا:نم :لغاو ىعاا هاب اراعسشاواناالا واخ ىلا

 فاكلانم ةردقم لاح ( ادهاش كانلسرا انا ىنلا اهيان ) ناّمالا لها ىلا ةيسنلاب ناقئالا

 ( ازرحو )إ ةاروتلا ىف روك ذم هانعم لعلو نارقلاف صوصنم اذهو ( اريذنو ارشيمو )ل

 عمج نويءالاو هور كه لكبنذلا مهايا !هتلادبل مهعنع ىا 6 نييمالل ) اظفاحوا اظفح ىا

 امهنونسحلال اوناك ثيح برعلا ةما ىلا ةبسن ةءارقلاو ةباتكلا نسالنم وهو ىعالا

 ىذلاوه لاق ثيح نآرقلا نم دافتسم ىنعملا اذهو هما هتدلواكهنا ىنمع مالا ىلا وا ابلاغ

 (ىلوسرو ىدبع تنا ) مهل فيرست مهصيصخم ىفو ةبالا مهنم الوسر نييمالاف ثعب

 هناحيس هيلا ةلاسرلاو ةيديعلا فصوي ةهفاضضا ثيح نارةلاىف دووم اضرا اذهو

 نيلكوتملا سنئر هنوكحاوا هللاىلع لكوتو لاق ثيح ( لكوتمللا كتيمس ) ىلاعتو

 تافتلا هيف ( طش سل ) نواكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو ىلاصعتو هناحيس هلوق ىف

 ىا ( ظيلغ الو ) ةدؤتلا ليلق قلخلا ءىد وه سيل ىنملاو عماسلل اطيشنت

 باقلا ظياغ انظف 1: تدوم ىافعلاو هن داعم 1 )5 .ةطيرزلا لكيت د ىداق
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 مي ه١ خل

 (باخصالو ) ةواسقلاو باقاا ظاغ ىلع ةعرفتم ةوافطاو لوقلا ةدش ناكناو ةيآلا

 مفر ىعع ةعرس ر ةغل وهو ىذعسا| ند ةلوهملا نيسلاب باؤعس وهو ةيحعم ديدشاو داصن

 هلوذو ريثكو ليلو دق ريغ نه اًقاطم هقن ه.داراانال نايمكا ةيسنلل لامؤ هدغيصو تودلا

 ىفب» ميالب الف لوقلا ديدشلاب ظيلفلا هريسغو ىلحلا ريسفت اماو كلوح نم اوضفنال

 | ةرجاشماو ةمضاخمال توصلا عافترا اهيف عّشب نا بلاغلا نال ىبقاو ديف ( قاوسالاف )

 ا ةوالاتلا ف هنوص مقرب ناك مو هياع ىلاعت هللا ىبد هن'اف ىزارت>اوا ةدهاشملا قفو ع

 / ةلداولا ىا ( ةئيسلا ) هسنم ىا ( ةئيسلاب عفديالو ) ةبطحخلا لاح ةظعوملاىفو ةمامالا لاح

 ةاكاشملل ةيس ةيناثأا ثتءوسو اهل ةئيس ةئيس ءاز>و ىلاعت هل وه راح هنا 0 هرب نه هيلا

 حاصا وأفع نم لوس ىلاعتو هن ادرس هلا راشا امك ريصلاو لوحتلا لإ ف اضالابوا ةلباقملاو

 هيدا ىلاعآ و هناحع.س هلاقام لو الاو لضفالا نكلا ةنسطلاب ةئيسلا ةلباقم ىهو هللا ىلع هرجاف

 لها قيرط ادهو ناس> الاب ةلاباقملا صو نسحا ىه ىتااب عقدا مالسلاو ةالصلاهسلع

 ردا.لا وهام ىلع مهيلا نسحو مْ لوش نا هقح ناكو يهاظلاىف ىا ( رغغاو ) نطانلاىف

 يتسملا تبح هللاو سائلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو ىلاعت هلوق ند مهشاممو قش امن

 مداخلا أرقف هيلي ىلع بكناف راح ماعطب مداخ هيلع لذخد راكالا ضعب نا - ادلو

 امم هللاو. | رقف توفع لاق 'نياينلا نع« نيفادملاو: نقف, تمظك لاقبظيفلا :نيمطاكتلاو
 3 ثءح مل»و هلع ىلاعت هللا ىلص هلعل ىف اريثك اذه 3 عفو دقو كتونعا لاق ناتسحلا

 112 قتكلا .لابملاب مهيلا نسحاو لمفلاو لوقلاب هلاوظاغا امف بارعالا ةوافج ىلع

 ةم.ة:ملا ريغ ىا ( ءاحوملا ةلملا ) هتك رب و هيس ىأ ( هب ) هللا ىأ ( ميه ىت> هللاهضَش

 ةاللصلا هيلع ميهاربا ةلماسهلا دارااو ءاح وملاك تراصف ان تاقتما نع اهت ربع برعءلاناآل

 ءافتك الا باب نم وهف هللا لوسر دحمو ىا ( هللاالا هلا ال اولوَش ناب ) هلوَش هيلا راشا 5 '

 اذإو نيتداهلل مغ ىص ةروك ذملا ةماكلانا ىلعوا لكلا ةداراو ءزذا قالطا نهوا

 همالك را ناك نهو ة:آا لخد هللاالا هلال لاق نم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق

 هل وة ىلا ءاعا ثيدحلاىفو هللال وسر ار ناب مج رازقا نقود ند ةيئلكلا 5 مه دقت الو

 (حتسوو) هلك ن.دلا ىلع هروظيل قطلانيدو ىدهلاب هلوسر 1 ىدلاوه ىلاعتو هناحع .س

 عجدملا ) اناذاو) نما 2 ) امي ( نيع م ( ائمعا 4 ( اولوشوا ميه ىلع افطع بصنلاب

 قا ىا نولقعبال مهفرو سب هك ارداو هبقطنلاو قا عام نع ىا ىمع مكب مص هلوشب |

 (نوحاعالو)



 ا
 ا

 هللا و ىع رفلا مكبلا نقلا ماب 0 3 5 تلو لس 0 فدل نواح ل

 ىراخيلاىفاك راسي نب ءاطءاو ريعنبال ىورم هلثملعاو لوه لا ةغيصب (هلثمرك ذو) معا ١

 ثراحخلا نا هددشم ليقوماللا ف.فختب (مالس نب هللادنع نعإ) ىئرادلا هدئساو اق يو

 فسوبونأ هتينك جرزلا ىنمأ افياح ناك ىبا حصا ئعارزأجا ىراصنالا مث 9 ىلسمارسالا

 ةءاهاطا ىفهمسا ناكومالسلا هياع ميهاربانبإ قدعسا نب بوقعإ نإ فسوب دلو ند وهوا ْ

 .ةبدملا مالسلاو ةالادلا هيلع ه4مدق لوا 1 هللا دع مالسلاو ةالصلا هءلع هام انيصح

 هلاصحس هلو اذك ونذلثم هلع لمضااسا/ىل) نم دهاشد وشو ىلاك تلق هلاضف فيك لزناو

 سدقاات دب حف ه.ععم دهش باتكللا لع هدنع نمو مك وىندب اديهش هللا ىفك لق ىلاعتو ٠

 هنس قولا اهريغو "حمسوبو 2-5 هانا هنع ىور ةنكلاب مس سو ةهنأع ىلاءت هللاىبص هل دهشو

 ق.سو ةلءهملا ءاطلاب ( رابحالا بفكو ) ةّتساا تكلا باكا هل جرخا نيعبراو ثالث

 قيرط 0 ىرادلا هآور امو را.حالا كل اضا هلاعتم 07 ىنءملاو هنمح رب ضع :

 نباءاوراك (قحسا نازع)إ ثيدحلا اذه قرط ىا (هقرط ضء/ىفو) ىئالادقاو نا

 وهو ءايلاب قدحسا ى )قلل ضء!ىفو 4مل 5 نك بهو نع حتفلا دار اوس نيستا لف متاحىبا

 ن ةريغملاو ا الع عا قىراكتملا بح 02 مامآلا وهو نونلا هءاوصو فارع صل

 قاخو نانايفسلاو ناداّاو ةعش هنعو هتقيطو ىرهزلاو ءاطعنع ىورو اسناو ةيعش

 هب جاحت> الا ىف فاتذاو 9 ىورام ةعس ىف بنارع هلو اقودص معلا نكو 0

 هجر ,>اةئامو 5 ىدحا ةكعا ام ةءعاج ه> دقو نسآاقوفو لب نسد>ح مدع

 يا ىلع رم كف حاف ) بخصالو ) مه: دق ةعارالاو مطعما 2 راتلا ىف ى راخ

 | ( -قاوسالاف 5 هلو قاؤيسلا 5 كردودصلا مقار هنأ ىجازوخا صعلن ند مهشو ةانعم قديسو

 1 فصتمالو قاذتمالو لمح:هالوىا مهلا / شحدحفلاب نب زممالو) دير>الادصقاوا دك. ل

 ىاسملتلا لاق اذكو ندتءالو ىور و ىزاحلا لاق شحافلا لعفلاو شءافلا لوقلا

 نيدلا بطق ديساا هل فاك ناو فدعصم هنا يهاظااو ةنيزلا نم ءازلابو نردلا نه لادلا

 وهوةيلكلاانهنع شحفلا ىف ديفبال هنا ىنلالو ىهذنا هش ررطو اند هلعحمال هانعم ناب قمع

 ىزلاو هب فد:م ىا شحفلاب ىزتمالو ىناحاملا ةيسشاح ىفو ةءلا ةحدملاىف نولطملا

 اثاثا نسحا مه ىلاسعت هلوق ءئرفو اهفالخف ءىحدقو ةنسلا فاصوالاىف نوكياما اءلاغ

 امفو اهلمقام زاسكاو اهنوكسل ءاياهواو تلق اعاو واو ىز نيغو .ىازلاو ءارلاب اًشرو

 و لك ىف نثحفلا لسداو قطنملاب ءاذللا شحفلاو ةفاخا باطل لاءفالا نة هنم فرصت

 وهامما هزهاربال ةياول | عم هلع هب هنم زنى ليقو سل ىد 5 رادقمللا نع جورألا

 مه|نيزف انسح هآ ف هلعوؤمب هلو لزا نا, ةذاهقنا انحف و/اةنيز اهو زيريهلشا ,نوك ميابتعا ١

 حسيبةلامالكلااروصقمةمحمملاءالنا مشب (ان>ال) واولاد (لاوقالو) مهلامتاناطيشنا ١

 روش ريه رز لوو هنمو ا
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 ىلاعت هلوقىفاك ةيسسنلل لب ةغلا.ءلل سيل لامذو ميعتلا دمإ صيصختلا باب نه وهف

 هلق امع هعطق ( هددسا ) ةيوقلا درحل ةيالاو ثيدحلاىف ماللاو دي.ءال مالظب كبرامو

 ةينورن ةيهلا تايه نع اذهو ةيبلس ةيس طن تافص نع ةياكح هلال امهنيب عاطقنا لامكل

 هيطعا ىا ءاسهلا حت ( هلسهاو ) ليزج تعأن ىا ( ليج لكل ) هقفواو هميقا ىا

 لاق اذلو قواخلاو قلالاب ةقاعتملا قالخالا مراكم ىا ( ميرك قلخ لك ) ىلضف نم

 نوكس ىا ( ةئيكسلا ) لعجاو ىوربو ( لعجا من ) ميظع قاخ ىلعل كناو ىلاصت

 ةففخم اهنم فاككاو نوكسلا نم ةل_.ىف ىهف هراقوو بااقلا ةنازرو هنانئمطاو باقلا

 اهديدشت زاوج نم ءارفلاو قاسكلان ع راونالا قراشمىف ىضاقلا هاكحامالا ةفاكلا دنع

 نيكسلاو تيكسلاىف مك ةغااملل ديدشتلا لمح هنارغ عفدتو بيرغ لهن وهو ىناجن لا لاق

 اتم ءىرقو ةنيئامطلا ةددعنم نسدكلاب ةنيكسلاو :ةئيكسلا لاق سؤماقلا بحاص تير من ظ
 وهو هراثد ىا ('هسابل ١ 511 اذا هبنونكستام ىا مكب رنم ةنيكس هيف ىلاعت هلوقفف |

 ةيادىا هلا ريكي ( هزاع ) هللاقلخم ناسحالاو هللةءاطلا ىا (ربلاو) هراث ! رهظيامت |
 لاك نامل ءاعا هيف انهه ىوقتلا ثردحلا فاك هردص ىف ىا ( هريمض ىوقتلاو ) هءداعو ظ

 ةجو رهظي ثسحب .ىا(غ هلوقع» ) ةيلمعلاو ةيماعلاىا ( ةمكحلاو ال هيف روصخم ىوقتلا

 قالو هرسو هموتكم .هلوقعمو معلا و ةونااىا ةمكحلا ىناسماتلا لاقو هلوقمىف هلوقعم

 هتلبجو هن زبي غىا (هتعيبط ) دعولابىا «ءافولاو ) قطنمللاىفىا («قدصلاو ١ هما ءافخ |

 اعرششهل<ىف ناسحالاىا (فورعملاو) ةءاسالا نع ىا ( وفعلاو ) اهتفلاخ هنكعال"ىتلا |

 هلاننىف .لادتعالا.وا :.همكح ىف ىا ( لدعلاو ب هتداعو هنأد ىا مضل ( هةلخ ١) افرلعو ٠

 مضب (ىدهلاو) هتلمو هنيدىا مهتعي رشإ هراهظا ىا «قلاو) هتّشرط ىا (هنريس) ْ

 هذعسن ىفوهياالاح عي ىف ه. ىدتشام هنودق ىأ ةزمهلار مبكي ( هماما ) ةيادهلا ىا ءاهلا ْ

 مالستسالاى ا (مالسالاو) هنعليعالو هنم ىدعتبال هينيعبصنو همادق ىا حتفلابةدمتعم |

 لي الاوةاروتلافىا (همساداوإ هررشو هياع ىذلاهنيدىا (هتلمإ نطابلاو ىهاظلا

 ةفلاسملا ةدافال كلذو ءامسالا غابا هناب ءاعا هيف لب رخا ءامسا هل ن وكي نا ىفانبال وهو |

 1 انا نجع نزاابداك داني يطير اهناكولا وو عنيف ال[ نوران ريعإف :بجلؤتالا لا هدئاذلا/ |
 ىلع ةيتزاملا ةيدومحلاو ةيدماخلا ىتفص لاكنيب ةعماجلا ةيسنلا هلف دمحو دج لكنم دما

 اديرودخإا )لنيل زا رلار ةنلتا ناؤيمالام11هئاف) لقاضي ةيبوزحلاو قيل يقف لاح |
 مهنماهل وصح روضح ققحن دعب ىا ةلالضاادعب ) همس قالحلا دشرا ىا ةزمهلا تش

 هشاده رون الا عفت رئال مهتلالض هملظ ناىللا ءاما هشضو مهل اهاوصو توم قاعت دعبوا

 مهيلع شرمن ةماظىف قلخلا قاخ هللازا ىسنالا مالكتلاو ىسدقلا ثيدحلاى لا اريشم مهل

 نارك فرادسيالاو فذتزاو .ىوغ ذقفا ءاطخا نماوب ىدتحاا نوالاهكلذ ن مهناضا نش. هروت نم

 ( دارا ) 551
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 اًقشاعوا قيرطلاب الهاح ىا ىدهف الاض كدحوو 1 هل وةىلا ا هتاالض دعب دارملا

 311045 م 61د ةرئانألا .لقحا ىاذع روكا وللا هت معاو ) قرقحتلاب
 ةرتفلا مايا ةيلهاملا نامز روهظ دعب ىا ( ةلاهلا دعب ) هيلع نارقلالازئاو ىحولاب

 هليطفم عن نانعالا الو ناتكلا:ام ىرذدت تنك ام: ىلاعتو هناحعنس هلوقل اهتااهج دعت وا

 لوة1ىنمي ةمحمملا ءاللا حتفب ( ةلاغا دعب ) ةمالا هذه ةيئار هتكربب ىا ( هب عفراو )

 حوالاىف و ىلاعت هللا لع ىف اوناكزاو ىعاظلاىف ناهريو ناشوردقو رك ذمه نكي 0

 انعفرو ىلاعت هلوقك هرما ءافخو هركذ لوح دعب هنايدب هايا انمياعتب هناش عفرا وا ةما ريخ

 زوجي نا دعبيالو حارشلا هطبذ اذكح ةروسكملا مملا ديدشتب 6 هب ىمساو ) كركذ كل

 زوجيو ريثكتلا نم (هب رثك اوإلنوذلا مغب 6 ةركتلا دعب ) ةف رعملاب هرهشا ىا ميلا فيفح

 (ىغاو) هعءامتا ددع ىفو هلام ىف ىا ( ةلقلا دعب ) هتكربب ةرثكلا لعجا ىا راثك الا نم

 3 هريصو هةضايرو هداهحو هنود ىا 2 0 ( ءاننغا هما وا امنع هلعحا ىا ءانغالا نه

 ١ مكينفي فود هلم ع مفخ ناو نانلمعلا هلوق هيمو رّقفلا ىو نيعلا حلم )ع ةليعلا دعب )

 اوةرفتالو اعيج هللا لبحم اومصتعاو ىلاعتهلوقرلا ءاميا (ةقرفلادعب هب عحاو ) ءاشنا هلضف نم

 ةدساف ضارغاىف ىا ( ةفاتخم بولةنبب هب ) ةدوملاو ةفلالا عقوا ىا ( فاؤاو )ل هلوق

 لاق ةنناشم لئانق نم تاعاجو 6 ةقرفتم مثاور) ةعمتج ريغ هعدتيم ءا راىا (هتشتم ءاوهاو)

 ءاستلا ىلع ءافلا ميدقتبو ق رفتلا نه ءافلا ىلع ءاتلا مدقق فصملا ط# انه عق 0 خف امامللا

 هلوَدب ةديزلا هذهىلا ةدربلا بحاصراشا مك ةيضقلا سكع نم

 مثالا لضفا انك لّسَرلا لضفاب #* هتعاطل انيعاد هللا اعد ام

 نبا نع هلئالدف مينوباو ىناربطلاو افوقوم بعك نع ىمرادلا هاور ( رخآ ثيدح فو )ل

 ىأ ( ىد.ع ةاروتلا ىف 2 5 و هيلع ىلاعت هللا ىلد هالوك أنريسخا ) دوعسم

 سخحلال ماللاف ر اب هةذعاسأ 3 رايخالا رت راسىلع ئا « را ادا دحا 0 ىدنع 000

 7 هدلوم ) ءايفصالاو ةكتالملاو ءاسنالان م هتيفطصاو هترتخا ام لك دحا ىا ىقارغتسالا

 عض وم ّىا ميلا حتف و ميلا مهل « هرجاهمو هك ) هتلاسر روهطو هندالو ناكم عل

 اىهاظو انطابو ارخاو الوا هّتكرب نيشبرمشلا نيم ر>لل لصحيل ( ةنيدملاب) هتلَش لحو هترمم

 مسا وهو ءاضطلا حتشب 6 ةييط لاقوا ) نيتداسهشلا ءادبا ةلزنعب نيتعقبلا ةرايز نوكيلو

 مسالا ىف كشالواف هخحسأ ىف 5 ةييطب وا هنيدملاب لاق هنا ريدقتلاو هب اطك ةسدملا ءامسا نم

 | مالسالا لبق تناكو اهنم ناذه امسا ريشع دحا ةاروتلا ىف اها نا.ىور دقو .ىعسملا ىفال

 ءاح املف اهنكي ناك قال ىلا ةبو_نم ةليبق قيلامعلا نم لجر مساب برثيب ىمست



 : قاملا دحا هلا امكف دا مهيبتل اعبت ىلاعتو |

  ليطف نيرثنلا لظما نح. هنا بالا اذه هاذ رك ماللدلاو ءالضلا هيلع ابهنكسو مالسالا

 هلاق اماو كلدب اههسإ مل ىلاعت و هنادع.#س هللا نكماو برثي ظفا نا رقلا ىف ءاح دقو ةبيط

 اوءح راف مك-!ماقمال بري لهااي مى ةشاط تااق ذاو لاقو نيقئانملاو رافكلا نع ةاكح

 هللا ىلد هللا لوسر نا أهامس مسا نع اونغر لو مهنا مهنع 0 مع ىلا منو هنادع .س همنق

 ىلا متو هناح.س هللا اهامم دقو مهتيلهاح نه هسيلع اوناكام الا اوباو لسسو هيلع ىلاعت

 هللا لوسر نع اوفاخع نا بارعالا نم مهلو> نمو ةئيدملا لهال ناكام هلو ةئيدملا

 جر# ناو ةفيدملا هنإ قدص لخدم ىناخدا بر لقو لكل هلوق َقعَفَل ىور دقو

 صو هللا رفغسلف بركس ةديدملا ىحس نه درو دقو راصنالا اريصأ اناطاسو 1 قدص

 هنادع.س هدي ىف نوغلامملا ىا )ع هلل نودامتخا ةّنما ( ءاربلا نع هدكسم دوحأ هاور ةباط

 ) مي هروح ةرثك ىلع لدب امثو مثالا دحا

 ىناحاملا ةيشاحىفو ءارضلاو ءارسسلا نم ىا ( لاح لكىلع ) هلوّب هدييقت مهركش ماودو |

 تدحو لاق هنا بعل نع ةملسن داح ةياور ىفو لاح لكىلع هللا نود. نود املا هتما

 مهلوأو 8 مهفاصنا ىلع نورزكو مهتارطا نوكّضوب ضو ادذيِم ىلع ةدايز ةاروتلا 5 ْ

 تربيغ ام كعل دوهلا رض مو راهذلا ثول لردللاب ناهر اهو ول ةالصلا نولصي مهليجانا ٍ

 مكتو اهيف ىتب امم ءىشروهظ ىلع راغت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تافص نم

 ىلا هللا لاق هنا بشق دوعسم نا هللا دمع نع ةدش نأ نا جرخا دقو مكلا د

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوس نا كلذو ةنملا لجر لاخدال هنن ثعّسا ل نع

 هللا لوسر هفد ىلع اونا اكو ةاروتلا ارد ىدوما اذاف دو هر وه اذاف و ا

 ىل اع هللا ىلص هللالوسر لاّقف ضإ م لدحر اهتمح اان ىف ناك | 7-5-8 م-و ه.لع ىلاعت هللا ىبص

 مهئداع ىلع ىنعي اوكسماف ب' ةفصىلع اونا مهنا ضي رملا لاقف متكسما مكلام ملسو هيلع

 عف را ءقر اهلل لاقو ةاروتلا حا ىد وح صضئر 0 ءاح 3 م لاق 77 الزر وال وا ا

 اهلامكم ىا 0 و هلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر ةهفدىلع ىلا ىت> ارقف هدب عقارف كدب

 هللا لوسر كلنا دهشاو هللاالا هلالزا ده-ثا لاق مث كتما ةفصو كتفص هذه لاقن
 قاعتب امم هفنصمىف ىدقاولا جرخاو كاخا ال ول لاو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر لاقف

 راسحا نم اريح ىباسلا ناهعنلا ناك لاق - هياع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تافصب

 لاق ءامشا نع هلأسف هيلع مدق 5 و هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلا 0 عمس املاف دوهنلا
 بركس جرخ دق ىلب عمسأ ىد دوهلا 00 5 مو لوشإو رقسس ىلع مث 6 ناك ىب ىبانا |

 مرامو لحام هق اذاف رفسلا تاكا كك توورس 8 و نامعالا لاق ا ل توم.س اذاف

 مهنابرق نودامللا كتءاو دما كمساو مالا ريخ كتتما ناو ءايبنالا ريخ كلنا هيف اذاو
 ريطلا نحم مهيلع ننع مهعم لب رب> و الا الات ةنو رض ال مهرودص ىف مهيأ هحاناو مه ؤامد ا

 همأع ىلاعت هللا ىلص هللأ لوسر ناكف 3 نهاو هيلا جرخاف هن تدوس اذا لاق من 6 هخارؤىلع

 (ملسو )



 نايشلا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا هللاقفاموي ءاناف هثيدح هاما عمسي نا 1 سو ١

 | ١تاشاخانلا عضا وه ضرقو ةئطاخلا ءامضعالا عطقك تاقاثللا فيااكتلا نم مهيلع |

 مت ١" وس

 ,.لاقو مسبتب مسوهيلعىلاعتّللاىلس هللا ل وسد ىؤرف هلوانه ثيدححلا نامعنلا ًاهتياف راشيل

 ىا لايت لاقوار انا لع ابادكازدحكنلزت هناي كرا داع نا عا قوم لدتا

 ىهو ةلاسرلا ةينىم نيبو ةيالولاب ىحسملا قحلاب ةرضحخلانم ضيفلا ذخا ىهو ةوبنلا

 نيبو ةدافالاو ةدافتسالا نيب عماح خزرب وهف قانا ىلا ةيعرششلا ماكحالا غيبت

 ةياطداآلا 3 هجو لعاو ةداعسلا بابرا تاماق٠ ىلعا وه ىذلا ليمكتلا ىالانكلا

 ىلدتلا بسحم بيئرتلاوا ةلاسرلا تعب مائهالا وه دوجولاىف اهققحت رخات عم :ركذلا ىف

 ا 0 ةلادلا هشا ل ةءارّقلاو هنا كل نغ اي راع هنوك عم ىأ )ع ىمالا ف هرب نطاق ىقرتااال |

 0 نحال ذعر لا 1 رفا ىا ) نيش ولآ ( هيدنعلا 1 هلآو هين دللا مولعلا ن ه4 أهلك هف راعم

 نودملعيو هتعن نوفداصي ىا هنودحم ىذلاوهو ةيهللا هئافصو ةيلخلا هتوعن ىلع نيتلادلا

 ىراصتلاودوهبلا ىلع ةلزنملا بتكلا ةدبز اهو ليحنالاو ةاروتلاف مهدنع ابوّدكم هتفص

 لذا رمال ى للفااطقراا ( هاذ | بيوتكم” هفاافولال“ ةقئينبل فاني فلاملازابقأو للاب مه سمي

 اإل هنسسحاسو تالوقملاب هفرءملا بابرا عيمج هف رعبا مسو هيلع ىلاعت هللا ىبد

 تافصلا نساحمو قاليفقلا مراكع غلاي ثيح تال وعملا باكا نم ةميقتسملا ةعيطلا

 10 مهل لحيو القعو الق افرعو اعرش تاركدملا سنجىا 0 نع مهاهنيو

 ١ مهلع عضيو تارضضملاو تامرحلا ىا ثئادخلا مهيلع مرحبو تاذلتسملاو تالالخا ىا

 ١ ىتأا ةلمقثلا مهدوهع ىا مهرصااصوصخ ىراصتلاو دوهيلا نم هعش نم نع ىا

 تناك ىتلا لال_غالاو تاحايسلاو تاضايرلاو تاذابعلانه ةاروتا! ىف اسهب لمعلا مهيلع

 اهءاعاف باوبا ىلع بونذلا روهظو مكان انغلا قار>او اطألاو دمعلاف صاصقلا نيعتو

 ىدلا نول اوءيئاو هودع ىلع هورصأو هسشنىف هومظع ىا هورزعو هءاونماآ نيذلاف

 مه كئاوا ةنسلاو باتكلل لماشلا ىحولاوا نارقلا وهو هتلاسر عم ىا هعم لزنا

 مهريغوىراصتلاو دوهيلل لمأشلا ىأ سانلا اهيا لق ةيدبالا ةحرلاب نو زافلا نودافملا

 مالسلاو ةالصاا امهيلع ىسيعو ىسو» فال ةفاك ىا اعيمح مكلا هللالوءنر يفا ةماع
 ناكوامالشلاو ةالصلا هيلع لاق انهن. هلعلو ةصاخ ليئارسا ىن ىلا نيئوعيماناك اههناف

 تاومتسلا كلل هلىذلاىعاتاالا ىسعك هريغو وه ناكامل ىن#ب ىعايتاالا هعسوام ايح سوم
 تادوجوملا عي هلام تلخش تاباودببا و تايولعلا كلم مب ثيح 7 ا

 املاووه ال ول هناف وهألا هل لوسرال هناكف وهالا هلاال 'تافندملا نكد ىف ةادام ىلع

 تيوب « هاثعم :هشارط نمالو هانيم ةيثيح نذآل وه ىنعم فرعي نه. دجو الو هريغ قلخ

 #6 حز 7 لا



 تيشو دك ان ىنالا ىلا هلوسرو هللاب اونماف ءاوغالاو ةيادهلابو ءانفالاو ءاّقالاب
 نارعو ةدهاشم ناعا هلا نمهؤب ىذلا ىنلا اذه لع نامالا نع مهفقوتل تحب وا

 هتعباتمنال هوعبتاوةلصفمو ةلمم ءابدنالا ىلع ةلزتملاهللاتالك عيمجتو هتالكو ناقباو ةبقايصو
 هتدوم باداو هتبحم قب رط ىلا هتعباتم ةكربب اودتوأ ىكا نودتهت مكلمل ةبحلا ثروت

 ىنعملاو ةءر اهرسسفم ةءهم اهنا رهظالاو ةغلانملل ةدب عام لق ( هحرامف ىلاعت لاق دقو )١

 مهيلا تهجوتو قاخال تفطات ىا ( مهل ت تال هللانه ) ةنئاك ةميسج ةمعاو ةميظع ةمح ريف

 ناك ل-و هيلع ىلاعت هللاىلص هلا ىلا ةيفخ ةراشا هيفو قفرال كقفو ثيح قأانم

 ةرضضخلا نع اه.>اص لفغيالنا ةيجوملا ةصاخلا ةيالولا هع ىتلا ةو.نلا ىلع تاءثلا ديرب

 ىقزنلا هل ىلاصتو هناحيس هللاداراو ةيعملا ماقمنع ةعناملا ةقرفتلا بجوبامم ةحملالو ةظأ

 اذهبو ةرثكلانع ةدحولا هعنمتالو ةدحولا نع ةرثكلا هبجحتال ثيح عملا عم ماقم ىلا
 موت نمل افالخ ةوبنلاب اهنع ربعملا لوسرلا هيالونم هيثم ىلعا ةلاسرلا ماقه نا نيت

 ةوبنلا ةيالوااب دارملا ناب همالك لوا ناو ةلادرلانم ريخ ةيالولا لاقف كلذ فالخ

 قملا ىلا هيحاص هجون هنم مزاللا ضيفلا ذجا ىه ةيالولا ناب اللعم ةيالولا سجال |

 قرغتسا اذا لوقت اناف قاحخلا ىلع لابقالل ةمزلتسسملا ةفاضالاب ةدافالا ىه ةلاسرلا ناو |
 0 دو+وم هربغ دوهشلا نيع ىف دجوب ملو عيمجا نع ف هبا .ثيحم عما نع

 سع والاب ل> اس ىلا 2 ريق ردف الأب 0 ادهو رايدالاو لايقالا هم روصتل اف رايد هربع

 ا سانيتسالا نا ىلع ءانب قالا عم قالا ءىس ىا اظف تنكولو هلوق اهماحو ( ةيآلا )

 ةلفغاا نم ردصام مهنع فعاف ك.سنانم ظح مهل لصخ مو تت 9 نع اوقرغت 1

 افطلت ىمالاىف مسرواشو مهيلع ةقفشال امامتا ىلاعت هللاق# صتخم ايف مهل رفغتساو مهنم

 هللازا هاوسام ىلع دمتعتالو هللا ىلع لكوتف ةراختسالاوأ ةرواشملا دعب تمنع اذاف مهب

 حاجنااب مهرصصتيو حالصلا ىلا مهيدسهيف هءاضتو هردقام ىلع نيدمتعملا نيلكوتملا بحي

 فاكلاديدشتب ىلاعت هللارك ذ ة> ف ىفو 6 ىلاعت هللا مشرك ذ ىدنقرمسلا لاق ) حالفلاو

 ىا ( هنا ةريثك نخ. ىلع ةنملا هده لاشال عمجا ةغيص ىلع نين ونس ةخعسن ىفو هنانتما ىا (هتلم )

 (افؤر نينمؤملاب امحر ملعاوا اعهللاىلد هلوسر) لعج نا ىوربو ( لعج ال ىلاعتو هناحبس

 بتارملا عي ىفبناحالاو براقالا عم ىا ( بن :انللا نيل ) ةحرلا نم قرا ةفأرلاناف نيقتملل ىا

 | لوقلاف) اظرلغىا ( انثخ ).لعفلاف قاحخلا ءىسىا 6 اظف ) ضرفلاب ىا ع ناكولو )

 ا (احمس) ىلاعت وهءادع.سدللا ىا (هلءج نكل و هلوقو هلعشب اوعفتني لو ىا (هلو> نم اوقرفتل

 ةخدنىف دازو مهتاط رفيف مهلاحماسموا مهتالماععف هنم بلطام ىلع ةدايز اداوج ىا

 ناسحالا ريثك ارابىاءابلا حّتش م ارب ) هجولا طسئمىانوكسف تشب ( اقلط اليل ىاالهس

 افيطار) ءاضفلا عيس ووه ىذلارباا نمهناف هلكريخال اعماحو ا هتبارقو هيوبابرابلادل ولاك هتما ىلا

 (ىا)



 هب لسا

 6 احضلاهلاق ) ىنعموا 6 25 01164 ام ير هاش اققزىا

 لاو ورك نراز» قلاع. ناو ربوع قا ناو ابرار لكامل هرم نا
 باد هل جرخا ةيعش هفعضو نيعم ناو دما هّشو قاخ هنعو مهنع اشس هللا ئىطار ١.

 ارانخ ىا ( اظسو ةما ع اناعج كلذكو ىلاعآ لاقو ل ةئامو س#ح ةنس ىفوتو عبرالا ننسلا |

 هيي-شناانم طن رفتلاو طارفالا فرط ىف نيءقاو ريغ قالخالاىف نيادتءموا الودعوا

 ( سانااىلع ءادهش اونوكتل ) كلذ لاثماو نيللاو روهتلاو ريتقتلاو فارسالاو ليطعتلاو

 ادهاشمو اعلطم ىا ( اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو ) مهيلا مهئايبنا ةلاسسر غيلش ىا

 ىا ( ىلاعت للآن انا) ؛هركذ ق.سو ةدحوؤملا ركب.( ىسباقلا نسطاوبا لاق ) افرسشدو

 ىا ( ةي آلا هذهب هتما لضفو ملسو هياعىلاعت هللاىلص انيبن لضف ) انيب اروهظ رهظا

 قاعتم ( اذهىف وى رخالا ةي الاف ) ىلاعتو هناحش ىا. ( هلوق ىفو ) ُهلَوَش اهيفوا اهييسب

 اذوناواو ةماعلا ةيتكل اى نا عرب نامل 3 0 لاعتو ةئاجتط ىا وهوا

 ( سانااىلع ءادهش اونوكتو )ل مكيلا غيلبتلاب ( م - د نورا يوك رخل

 فك ىا ( فيكفىلاماهلوق ) هدب ل اذه لث.وىا 6 كلذكو ) مهيلا مهلسر غيلت

 ْ )ع ةيالا ر هما ىلع كاهن ىا ىا )ع كده شنلا دا نو رم اند اذا 0 ةرسااموب ةرفكلا لاح

 خحلإ لا ىلعوا ءاسالان م "ل داهخلا ىلع ىأ ءالؤه ىلع كب اندحو اهماع خسنلا صعب قو ا

 مهيلا ءاسنالا غيلت هب ةكملا مثالا ىلع نودهشل نيد ادا ءاسءاوالاو ءامفصالا نم

 ةنايدلاو ةلادعلاب نيفوصو٠» ىأ الدع ةذءسسل ىو 2( الودع ىا اطسو هلوقو ( ةلاسرلا |

 ةمالا عيل باطلا ناكناو ةباحصال باطألا ناكنا ةمالا هذه نم نيراتفم ىا ( ارابخ )
 ةلطا ىلع هةفطاعلا ةنه 6 ىلع ءاسب قى 4 ةيآلا هك ىعمو ر ةمااعنللا مالا رايخ مم |

 ءاسشا ند ىذه ناثععل هل وو ند دافعا ىا 2 ؟انيده مو ( هلوش يع ربعملا ةردقملا ْ

 نيب ككاتلا موقلا نءفلااو ميقتسملا طارضلا ىلا اين دقن ىنءملاف ميسم طارص ىلا |

 اسهفيفي روحو داصلا ديدشش 4 ؟ انصصخ كلذكف ١ مياسنلاو دحوتلا لها ةهاع |

 ةف رفتم ريغ ةعمت# هعاج ىا 6 ةما ماناعج نان ) هيضأملا مالا ةماع ىلع ىا 6( ماناضفو )ل |

 انفال اع نيلد داع مال ودع )لس رلا رين 0س راتخح ىا «ار ايخ)) ةدحاو هقيقح ىلع هقفتم لب

 ةلاسرلا غيابي ىا 6 ميتا ىلع ) لسرلا ىا «مالسلاوةالصلا مهيلعءايبناللاو دهشتا نيا

 14 لَ 0 هنايدلاو ةباافالا قدح ولوةااقدصب ىا )2 قدصلابلوسرلامكادهشنو 2 ةم.ةلاموب

 / ربديالو هوو حص لوس نا هقح ناك ف ةرئاوتم نوكت نا تداك ةرئاكتم قرطب تين دق

 ٌ لاساذا إذ ٌؤايربك مظع ىا )ع هلال لح هللا نا 0 هربعو ىراخللا هاورذا هفعضل رعءشملا لشن

 ةاللصلاهىاع ىلا مك 8 و ءاكحم هدب الأل 0 هيلع كلاتعلا هللا ىبص دة هنا دهشلف ريدنالو

 50 وتاب )ا مكنة هب الا ىعم لقول 00 4 ع سس نا حدابخ 5 هللا زي وىا ( مالسلاو'

 هو ا اا و ل ناداع داباو تان مع هسا تملا والو ندرة يو عم

 ا
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 ١ ةبذكملا مثالا نم ىا( مح 011 و1 وعز ةّسان ةدايشزوة ىلا )22 ا١ ةمالا اه ءاىا ر لا ٍ

 ىا ( ىلا: هللا لاقو ) نيرسسفملا ضءننع لوقلا اذه لشن ىا ( ىدنق روسلا ءاكح ١ ظ

 ١ مهل نا ١ مهريغنمال كتمانم ىا ( اونما نيذلا شبو ) هيدل همارك ١ نيبو هيلع ىنلا اهف ظ

 أ ن رسفملا نه هريغو ىناطحخلا هلاقاكةحللاصلا لاس<ءالانم هومدقام (معر دنع قدص مدق |

 لالتسليطرا /ططوملل . افلا و1 ةةقئاطنلا ةذاعتنلا ننلا هنالك دسسع) مهل» مدهاق شم لاقوإ |

 لاق مهلر نا كدع قدص مدقو قد ط رذ مهأ ناوكب دمام ماسي هيلع ات هنا ىلك ا

 هلعلو ماقملل هتعالم مدع ىنكال و مهي ىف ىا مهند مهتايضف' ىع ىأورب ى زاححلا |

 م 4 1

 ا مكقفاو نم قدصو 0 ءاع)ةلادةكاوةئد ىا( 42 لو دهيلع هللاىلسلوسرلا و)

 هنع ىلاعت هللا ىدر كباب و نا سدح |

 ْ عبات هللا ةعاط 3 انعلو ال ب ا:ةلخ كيلا ىلو الامدقلا انا

 ١ ) ناطخلا 4 رم ىلوه ةءاساواوه (مسا نبديزو ( امهر 5 مادا (نسحلاو ةداتف لاق ١

 | مهل عفشإ ف و هيلع ىلا#_تىل هللا ىبد - وه قدص مدق ) ةكامو نات ددازار تنور لك قوت

 ظ هه ريح ثدن أنا ريمضلا ثناو قدص مدق ىا 2ىم) ىرذا ةياورىف ىا )» ايا نال و ءعءو

 هناف توفلا ةلح مهل لصدحوا توملا تو اوك ردا ءاوس مي مو .اصم ( هل وو وطظو

 قاس مهل دئا.ح هناف اه.حو أهدحو ناكل مهما مهئايضف ناكولو 30 رو ا فا.دعصل

 نا نع ( مهيدذل مه ص تع قعم اذهو مر 7 7 ىقح ماق# مدقتو قدص لاح

 ىه) لف ةلمهملا لادلان وكس و ةمدعملا ءاغغامضب ةردخ ىلاةءسن (هنع هللا وخر ىردخل | دعس

 اع ريتعتلا لعلو 2 مهبر كمع قدص مف وه مو هءاع ىلاعت هللا ىلد 6-2 مهيد عاف

 ىه ىرتستلا هللادنع نب لهس لاقو ]ب اهاها رتاسس ىلع همده و اهيلع همادقال مدقلا نع

 قف وىلع هتعباتم ةكاربب هاب ىف قس 1 86 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحىؤ اهعءدوا ةحر هشاس

 هيلاراشأ م هناو>ا نم دورا هةحطال م هرو رمد رمش و هرون روهطو هدودو هدو واو

 ةدعسأ صو لعاضفلا ةغصل مك هلوق م دسحلاو حورلانيب مداو 5 تنك هلوَد

 وهذا عوف سم دوغو مالكلا نم ىف طقس اذا هحو هلوفاماو ىلاءتو هنا>ء.س هيأأ لعفلا

 ناب رعملا ىلع ىنال 3 رايتعالا طقاس مالكف قلاكتملاو هن ادعس هللاودو لعافلا نع بئانلا

 موقلا* مولع ىف فيرئاسصت هل خاشملا رايك نم وه 6 ىذ«رتااىلع نب دم لاقو ) رايخالا

 قت ندمان لع نب دمم هللادع وبا وهو هدئاساب ثيدحلاف :لوصالا رداون هفيلأت نمو

 ناسشلا اذن ىتتءاو اهريغو دعس ن ةدتقو هبا نع ىور نذّؤولا دهازلارشب

 هيث اهمدق هناق روبات ءاملع نم 1-0 قاخو روصنم نب ىد هنع ىورو هف لحرو

 اداقتعاو المعو انماع ليلج مظعم وهو ةنس نينامث ند او نثاعو نيثامو نيناكثو سخ

 (دنع)



 4: هه

 ةيينشتبلا ةداعيبلا ونت الاب اهمرلل_ ةيفوبطلاب ةداسلا مر املخلا نس زر وتل ابرار هناي اك رافع

 | هدوصقم مهف م هلعلو ةيالولا ماخ هباتك لحا ند ةيع نبا سايعلاونا هداقتعا ىلع ملكتو

 ةزمهلا رسكب © نيقيدضلاو نيقداصلا ماما ) قدص مدق ىا ( وه ) ماعا هللاو مدَقَت اك

 ةعافشلا ماقم ىف موهأ دقو ةبمرو ةقلذ مهمدقم ا ايش وا مهادتقمو الا ىا

 عفشملا عيفشلا نع لدع هلعلو ةعافشلا لوبقملا ىا ( عاطملا عيفشلا هلوش هيلا راشا (ك

 هناف نينمؤملا فالخم ىنب عاطب عي فشالو ميه نم نيملاظلل ام ىلاعتو هناحسل وق ىلا ء -

 (:فاحلا :نئاسلا ود .اميجن دبقملاو ديقلا: نعي فبصتما هل الاف ىلا نا عم عاطم عيفش مه

 اسو هيلع ىلاعت هللاىبص دمحم ) هلاو>ا ةيّشو ةعافشلانم معالا هلاؤس ىف باهكسملا ىاإ

 2 ىماسلا هنع .هاكحا
(0 

 ل ثلاثلا نما 5-١

 5 دروملاو 201000 لزنملا هباتعيف .ىا 6 ةربملاو :ةفطالملاددروم,مايا ادمن درواهف :

 ربلا ىنمع ءارلا ديدشتو نيش ةريملاو مارملا دصقمو مالكلا دورو لحم ءارلا رم و ملا

 هلاوق:) ليبقلا, اذه نم )61: ©( كلذ نفير) ىنوداتلا فام ىلع .نابيحلالا يف ءامنالا وهو

 كل نيش ىتح نيقفانمللىا (مهلتنذا م2 ةفطالملا هحو ىلع ةاعم © كنع هللاافع ىلاعت

 0 ةزطس ىفو هل دع مالكلا م 2 ىكملا دمحم وبا لاق ) نيذاكلا ملعتو اوقدص نذلا

 هءاتكىف هل هناحس هللا مالك ءادتبا ىا © مالك حاتتفا )ر كنع هللاافع هلوق ىا ( اذه لق )

 ىتتف رش اله )ع هللا كزعاو ) ىتجاح ىف تعنص افو ( هللا ككصا ةلزنع ( هءاطخ دنع

 ءاسالا ءارنا ىلع ءانثلاو ءاعدلا ميدقس ءامظعلاو كولملا هن بطا# ايف كلذ وحنو ىلك:رايزإ

 لكس نيح هل رفغي هللاو هربصو همزكو فسوب نم تمحي دقل ثيدحلاىف دروام هريظنو

 لوجر# نا ت تطرتسشا ىتح مهن ريخا ام ةلاكم تنك دا ناىسلاو ارح تارقبلا نع

 مالكلا اذه وحن ماركلا ةبطاخن ماركالاو نوفل ماقم ىف ةيراج ةداعلانا لصاخلا»

 دري الف هوجولا عيمح نم ةهباشملا ىضتشب ال هيبسشنتلا مث ماث الام 'ىث كانه نكيملناو

 ةطاخم ىف ىندالا نهوا مادقالاف نييواستملا نيب نوكي امنا مالكلا اذه لئثمنا

 ىدتهلا/ة وهلم نت ةلثعا نإ( ةللادصع ا [نينزع اقول _ قالا نكمل الا ىعألا
 هللا لوسر ةنيدمب ةعبسسلا ءاهةفلا دخا وه ىذلا هللادبع وخا هيقفلا دهازلا ىفوكلا

 هللا وذر سانع نباو هنع (ىلاعت هللاىذر ةريمهىبا نع ىور ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هقح مو ملسم ىف رمع نا نع هئيدح كب ةاس م ةياوصلا ٠ نع هتياور لبقو امهنع ىللاعت

 ةئامو نيتس دودح ىف قوت ةعبرالاو ماسسم هل جرخا دقو ةفسحو او ىرهزلا هنعو

 0 اف هلع ةنل شامر «تاي لا لف فولي سنا وعش ىلا يا سل هعم ةفطالمو باملا اًده ىف هل ةيلست ( بنذلاب هريك نا لبق وفعلا هربخا )

 )لإ 7 ىراقلا ىلع 0 وول أ دج اوان ب 2غ,

| 



 < د
 59 ىلخلا لوقاماو دحاو ىنمب اهو ليعفتلا وأ لامفالا باب نم هرب هلوقو باتعلا

 عب ونتلل سيل ماقملا اذه ىف ديدشتلا نال مارملاىف ةيعقن ه] هل سدل مالكلا ىف عل ونتلا دارا

 ريرقتلاف ىرهوجلاو سوماسقلا بحاص هن.ح رصاك ةيدعتلل لب ريسشكتلا ىلع عرفتللا

 ( باقلا مياساي ىلاعت هللاكافاع ءانعم نا مهضعب نع ) ثيالاوبا ىا ( ىدنق رمسلا ىحو )

 6( لاقمهل تنذا مياس بلقب هللا ىلا نم الا ىلاعت هلوق هب رمسف 5 برلا ريغ ركذ نع ىا

 ) ىنلا ) هللا ادتنا ىا ةازمهلاب 6 د وو ) مدقتام هنع لوقاملا مهضعب وا ىدنقرمسلا ىا

 العدل النخل مهل تنذا مل هلوش ) هادب ولو ةنع-أ ىفو ( ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص )هل ىا

 ماث الاف عقو هناب رعشملاىا ( مالكلا اذه ةبيه نم ) عطقنيو عدصنب ىا ( هبلق قشنينا
 ( هبلق نكس ىتح ) هتزاحا نع ةحاسملاب اثدتبم ىا 6 وفعلاب هريخا هتمح رب ىلاعت هللا نكل 2

| 
 أ

 هبلقف قاكلا ديدشتب خشلا ضعب ىفو هبلق نكسسي ةخعسأ ىفو هبل شهدلانم ملسو ىا

 قداصلا كل نيش ىتح )2 كوبت ةوزغ نع ىا 6 فاختأب مهل تنذا مل هل لاق مث ) بوصنم

 كورت ةوزغ ىف اولاق مهضعب نا دهاجم نع ىكح امل هرذع ىف ىا 6 بذاكلا نه هرذعىف

 اثم ةلقل“ ندعي الذ دس "هلانرذتعاو انما اننل نذأي ملل ناو اَنقا ان نذا نا ةماقالاىف: هذان
 ىلاعت هللادنع هتلزنم ميظع نم ) اذهو ةخعسأ ىفو باتملا ماقم ىف باطلا ىا ( اذه ىفو )

 (( هيءربو هايا ةمارك !نمو ) ميقس مهو نم مياس لقع بحاص ىا 6 بل ىذ ىلع ىنخالام

 طوني نيتولانم قرع نونلا رسكب © باقلا طاين هتباغ ةفرعم نود عطقسام رآل هل هماعنا ىا
 ىوريو دب رولا وه نيرسفملا ضعب لاقو هيحاص تام عطق اذا بلصلا بناح نه هب بلقلا

 واوو ةلمهم ءاط تو ءاف نوكسو نون رسكب 6 هيوطفن لاق ) بلقلا طانم ءافشلا ريغىف

 ظ ةلقنملا ءاتلاو ءايلا حقو واولا نوكسو ءاطلا مهب ةحلاقور ةلوئلدكما اهن آهن نوكسف

 ظ حالصلانباهركذام هديؤيو اضياالصو ءاهلان وكس ليقو سا.قلاقفو ىلع افقو ءاهلا اهنع
 اهذعب ام نكاس اهلبقام حوتفم ةحوتفم واوب هرئاظن ىفو هبف نولود ةسرغلا لها نا

 اهرذا و اهدعبام حوتفم اهلقام مومضم ةتكاس واو ' اهلوشب ةيسرافلا وحن اهب وحتي نمو |

 خش لوقا للادنع نا'رداقلا نعد ايا .ظفاحلا تعمسو أطخ اءاَلاَو َلَّوَق كك ىلع ءاه |

 ةنك اس واوب الثم هيوطقن نولوش ىا هيو نوميال ثيدحلا لها لو ءالعلا ابا ظفاحلا |

 نن تع -نب ميهاربا ن دمم هللادعولا وهو ىيتا هو مالكلا اردعازف م هايدافت |

 ةئسفوت باد الاف ناسلا فيئاصتلا هليهذملا ىرهاظ ىطساولا ىوملا ىدزالا ةفرع '

 ىتلانا ىلا 2 نيرسفملانم ىا 6 سان بهذ ل ةفوكلا باس نفدو دادغس ةئاقلثو ثالث ظ

 ( كلذ نم ءاشاحو )ل لوعفملا ةغصب © ةياالا هذهب بتاعم ماسو هيلع ىلاعت هللاىبد '0

 ظ ءالانوكسو ميملا مضل طبض )»ع اري ناك لب )ر فذهللا بش وأ بتاعانا ن ع بمر عاعا ٍ

 ديدشش هنأ ب ءاوصلا في 2 لقيدجا وهوى احلا هلك ثا ف ةدحوملا ج و ةيىملا

 | هنأ_عس هللا نه م كلذ هل مدقَس مذا همدعو نان اتاطنمع نا هحوتفملا ة هيما
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 د نشا ده
 مهن أش نضعبا ةلونذأتسا اذاف' كادت هلؤقى "هن حرصت" زيتا لب"لوقاو ىرتشخيزلا ةزكذاك
 ( ىلاءتّماهلعا) نذانااملف ةخن ىف وةيضقلاهذهىفىا (مهلنذا املف) مهثم تئش نا نذأف

 ( مهتافنل اودعقل مها ند م نا ةخن ىفو (ولهنا ) مهيأد نم وهيا اءؤر مشا امع

 ( مهل نذالا ىف هيلع ل متاال ىا ( جرحال هناو ) مهقاقش ققحنو مهفالخ رهظو ىا
 لاق 6 لب ةرمغ دج نادل اًنهحا امنع نا ىلا نام ىف ملا طهي دب اينو رشم دار

 طق مهيلع بنل ىهو ققرلاو للا ةقدص نع مكل هللا افع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد |

 مدنا نوكنال اومدلا كوش اعازؤا كن د كملت ىاكتعي هللا مع كامت هلروف كللاذكلا
 باتعلا نم مزليالو باتملا عقو لاَ نا ىلوالا ل_ءاو ىهتنا برعلا مالك فرعي نم
 مهنأش صوصخم ملصأ ناك مهنذا مدع نا نايب وه امناو وفعلا ىلا جاتحما باقعلا ققحت
 دخالا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هراتخا ام فالخ مهل ام ةيزخو مهلاح ةحاضفل

 مهلابقاو مه رايدا ىف هللا ىلع |راتعا و مهلاوحا ىلع مهل ةييات مهلاعفا ةءاندب مهاضرب

 لماكلاى ا ( ملسملا ىلع بحب )ل فاصللاى ا © ىلاعت هللاهقفو لْضْفلاَونا ىضاقلا هيقفلالاق )

 وهو ىف 0 ناّئمضن (هقلخ ةعب رمشلمامزن ضئارلا ( هن رةأض ص ىف ىا (هسفندهاجلا )

 ةزحم ضئارلاو همده عاونا نم انيلا هللا هعرش 5 ء هيرو ةهسردب هب دارملاو بوصنم

 مامزلاو كتدارا عوط هتاعجو هتالذ ةضاير تلون كيلا كو نمن لعاف مسا 000

 نابل( فاك نااوقلا كاد بدني نالا اكحولل نايتلا وع ومالا ناو 11
 ردصم وهف نأ رقلا بدا, ةخسىفو مكبر نم مكيلا لزنا ام نسحا اوعبتاو ىلاعت هللالاق 6

 ىدصلاو«لاثعلا مبتف ذ قحلا عم ىا 0 هلوقىف ) هنم هل ا اب ىا كوففملا

 ىا ةلمهملا ءاطاب 6 هتارواحو 9 هنالاوا سمو قدح ا اةناطع ال4 هلاط اقوول هيك 4

 هللا قوةحب ماق نم اصلا ناف قالا عم هتاضراعمو هتاعحارمو هتابواحو هنابطاخم

 هللاىوضر ةشئاعا لقال اذلو ناببلا نسحا ىلع نا رقلانم دافتسم اهلكو دابعلا قوقحو

 لك ناك ان ودك نإ وقل قلع لاك ترلاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هقلذ نع اهنع ىلاعآ

 وام هنرعو ةح الا انآ رزق ن وكلا هنا ىلا ل ءاسع ديفا هنا رع 0و سار زول
 بقنا الضارعم »هنو همحنل !ًارفاك هيا نقتم) كا ذتإ صمم لهنا نعااوأ الام فليصتم اكو انا

 ءانغالارثك ]1 نا ىرمعلو هتقاعىف هرظن اكراث هتلفغىف ايدام هصرح هيلع ايلوسم هطخل

 ىا © وهف رث مهلامفا دوهش عم ةقطان مهلاوحا ةئسلاف ه وحبا اوج#:1 ناو ءايبغالا

 لاوحالاو ةيملعلا رومالا نم اهعبنمو اهساسا ىا 6 ةيقيقملا فراعملا 0 نا رقلا

 جاتحلا ىا 6 ةيومندلاو هادا" الا ةضورورل لصالا حتفبو داصلاو نيعلا مغب ةيلمعلا

 بطر الو ىلاءت هلوقا ىلوملا قيزطو ىبقعلا ماب قلعت هل امم ايندلاو ئيدلا روهاىف اهيلا
 كيلع انازنا انا مهفكيمل وا *ىثنم باتكلا ىف انطرفام نيبم باتكف الا سبالو
 ٌبايبطشلا:ةنيثملا ةئدلازو كانتكتاب نم وللا" نم نجلا لك غلا و « ةهلغ نب ةناكنكتلا



 ةناننيك ضاق امهامو ةضاخ نيع ضرف أمهضعن قا مه أمهم لمعلاو ايلا نوع لدعل نا

 دهان علا روهو قاع هناالا كوز: نيس اوفلتخل)و ةفاسقمؤول مانق ريخلا ريدقت ْ
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 ةئهلاو مالكلاو قطنملا نم ةحاسمملا وا ةمومذملا مولعلا باستك ١ امهيلع مدقب وهو ةماع
 اهواؤانب ملو اهولوادتي مل فلسلا ناك ام اهريغو ةيبرعلا قئاقدو ةفسلفلاو باسحلاو

 هذه ) روكذملا ماسلا ربدتيلو ىا (لماتلو )!!2ولع لقا ل ىفو :اهيف/اونعط لإ
 ىلاعتو ناس هلاؤس ىا 6 لاؤسلاىف ) ةنئاكلا ةسرفلا ةيطاخملاو ىا (« ةبيعأأ ةفطالملا

 هب ةيسانملا نع هزنملا ىا 6بابرالا بر نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ماهفتسالا ةروصب

 ( عيبا نع ىنغتسملا ) اصوصخو امومع ىا ( لكلا ىلع ملا ) بارتلان« قاخام نيبو

 ضعءبو لك ىئهوجلا لاق اذه مهعيمح ةدابعنع وا ءايقسمشالاو ءادعسلان.ه دابعلا عمح ىا
 تفيضا ةفاضالا ىنعم امهيف نال زئاح وهو ماللاو فلالاب برعلان ع احمي ملو ناره
 هدعبام ىلا ادبا افاضم نوكي ةطاحالل عوضوم مسا لكس راف نبا لاقو ىهتنا فضتوملوا

 فب ( رثتسيو ) نايحوبا هنع هاكح اك لكلا نم ضغبلا لدب هلودب جاحزلا حرص دقو
 هرائتسساو رشتناو عفترا اذا 'ىثلا راثنه ةئلثملا رنسكو ةيقوفلا جو ةلمهملا نوكسو ةينحتا

 نوكي نا صاظلاو ةخع- ىف م الصا ىزاجحلا هلءعجو نيشو ىوريو هروهظ بلط

 رمشنيو رهظي ىا ةفحن ىف مهعفر زوو ىجلدلا هب مزج اك لمأتي ىلع فطعلل اموزجي
 عفاسنلا ىا ( دئاوفلانم ) ةبيجملا ةفطالملا هذهىف ىا ( اهيفام) جرذتسلو ثحيبو

 ىا 6 ًاذينجا للفك لاضتو هناحح# هنا امي نا اهتلمح نمو ىا (فكو ) ةبرغلا

 ظ ( بتملا لبق ) باتكلاف اردصم كنع هللا افع هلوش هميظعتب ىا ( مارك الاب ) باطلا ىف
 ١ ليصاو ايبعلاو جفلاب ةزس ىفو دللي ©« سن آو ) تاَصلا ناس لبق ىا نوكسو_جفب

  ةرضح نم ىنالا ةذل رهظاو سنالا ةشحو بهذا 0 :ءملاق' شاخالا :دض سانالا
 | ةزجسأ ىفو هلوعفم ىلا ردصملا ةفاضان ٠ (بنذلا ركذ لبق رك ذب ىا (« وفعلاب ) سدقلا

 ةروبملا ناضتعاب نذل دازملاو 0 نرخ الاو .الصا 7-5 دعو + لا داك فدك
 | تائيس راّوبالا تانسح لبق امل ىلوالا فالخم اهنع ربعملا ةيناعملا نم ةذوخألا ةرهاظلا
 أ هلوق فصنمللا ةكردتسا اذلو ىلوملا ةدهاشمنع ةلامحلا كلتىف ةلفغلا ثيحنم نيبرقملا
 هنا ىنعملاو 6 بنذ ) كانه ىا ديدشتلاف جتفلاب ( مث ) ريدقتلاو ضرفلاب ىا ( ناك نا )

 تدك دقل كانت نا الواو ىلاعت لاقو ) ةّشملا ةرودىف عفو امناو ةقيقح كانه بنذال

 | نم اريسي ايش مهيلا ليك نا تبراق دقل كايا انش توسالولو ىنملا ( الئلق أ ايش مهيلا نكرت

 | تقلخامل كالول هريظنو كايا انتيبنت دوجوا كاوهو كليم برق عنتما نكل كاذ ذا .ليملا ىندا
 | ردصملا ليواتىف لعفلا عم ناو هريغ دوجول 'ىشلل عانتما فرح الول نال اذهو كالفالا
 مهلوقكو باوج ماللاو هب عماسلا ماعا فوذحم ريخلاو ءادتالا ىلع عفرلا لح ىف ةلملاو

 نوجا هب :ىفتالياسول ًادتملا لبق افاضم نورد نوققحملاو ورمع كلهل دوحوم ئا ديز الؤل

 (ناو)
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 0 ناهلانىف ر امك اننانوا لف ىد دوسالا ن يللا ماتسل كعدال | ولا اًقييوقنا ريب ناو

 ريغ لقو ءارقةفلا درط ءاينعالا ءاعدتساف ل هاف ذ رولا مالطا م ١ نكشل هش

 ىلإ ىناكتال مهللا لاق ةيالا هذه تلزناىل ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا ىوردقو كلذ |
 © ءاسنالا هللا بتاع ) نيرسفملا ةل7#نم ىا « نيملكتملا ضعب لاق )ل نيع ةفرط ىسفن
 ةيروصلا تارثعلاىا ©( تالزلا دعب ) مالسلاو ةالصلا مهيلع دوادو حوبو مد اك ىا

 ةفلاخلا دصق ريغنم ةّشرطلا كلاسنم ردصام ةلزلا ناف ةيرورمغلا ةيرشبلا تارطخلاو

 لوصحو للزلا عوقو لبق ىا (هءوقو لبق ملسو هئلخ لامن هللا. قلما ءاتيلإ نقاعوا))
 ىلع باتعاا كلذ بنس ىا 6 كلذب ) مالسلاو ةالصلا هلع ىلا ىا © نوكيل ) للخلا

 ركاو ىا 6( ةبحلا طئارسشل ةظفاو) ةفلاخلا نع ىا ( ءاهتلا دشا ) ماقهالا هجو |
 (ةيانعلا ةباغ ) ةلاخلا ىا (.ذهو ) ةعاطلاىف ةعباتملاو ةقفاوملانم ةدوملا طئارسشل ةاعارم

 ىلاعت هللانا ىرت اما ةناكملا بسح ىلع نوكتامنا ةيئاعملا ناف ةياماىف ةياعرلا ةياهنو ىا

 نع زواحنو 020 اع ممرقل رذلا ليقاثع مالسلاو ةالصلا مهراع ءاسالا ذدخا

 ىلع بنذلاك تسيل باد الا طاسب ىلع ةلزلاناف مهتبيغو مهدعب ناكمل لالا لاثما ةماعاا

 ركشو دايتعالا نيعب: رظانلا اها ىا 6 رظنا من ) بابلالا ىلوا ىلع ىنيال ام بابلا

 هللاىا أدب ك١ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص راتخلا دمحال رادقملا ولعنم هيلا راشياهف

 ىو هيلع ةيّئعام 0 لبق :( ةفااَخا نم ىا 6 هتمالسو ) ةقفاوملا ىلع ىا © هلاش )

 ىا (هفوخ ىط ىفو هتءارب هنتع ءانثا ىفف هيلا نكرب نا في>و ) هيلع هيتاع ةخخسن

 ةقفاؤملا ىلعااكانلاب طا بستم اوكو) هنااا وما اناوللأ لل .هلعؤسا ئا(هنيمأت) ا قانحا رياك

 (نواوشبىذلا كنزأ ) ناشلا ىا (هنا ملعندق ىلاعت هلوق ) ىنعملا اذهىف ىا (هلئمو)ل

 رباذااىف اهمضو ىضاملاف ىازلا ختفب هنزحي هنزحنم نوقايلاو هنزحي هنزحانم عفان أزق
 ىنعملاو مزلاو ماعاف مزال وهف ماع بابن» نزحي نزح اماو دحاو ىنعي نايدعتم اهالكو

 ىف نولوشبام نزلا ف كل-ءقويل ناشلا نا ملعن قديضتلانم كتاقوا ضعب ىفوا قيقحتأب

 نولوباب كردص قبضي كلا ماعندقلو ىلاعت هلوقك كتحىفوا نآ رقلا قحففوا اننأش

 ىلا كنوسنبال ىنعلاو نايكلاو عفانل فيفختلابو روهمجلل ديدشتلاب 6ك وبذكلال مهاف)

 خا( ةلبالا) ةقبقلكا لاقلت 0 لل لارابو كاقئاهاا نو كمال واذن كناؤيل تال الردعلا

 اننايا' "نانا هسا كلالعانؤوكسالا انو زكك ىناننودغك سلا ةكالا)قملامظلا نعلو

 رهظب مل نكلو مهل ديد و ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل ةاسن عون اذه ىفو طقف

 لاق ) ةمالملا ةيضقو ةتاءاا ةيئرص نم هنف نحن امل ةءالم ةهحالو ةيسائم ه>و اهدارءال
 ىلاعت هللا ىلص ىنال له> وبا لاقل ا هو ىذمزتلا 0770001 هللا مرك ىلع

 نا رقلانمىا (هب تلج امي بذكت نكلو) ةنامالاو ,قدص أ اىفىا (كيذكتال انا ماسو هيلع

 تازؤف ةزسن ىفو ( ةياال الا كنوبذكيأل مهناف ىلاعت هللال زنا ) ةئايدلاو ديحوتلا ىلع لادلا |

 ا
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 همالا هيلع قفا امم اذه نا ناسو ةنايدلاو قدصلاب هل ىلاسعت هللان٠ ةداهش وه امناو

 هموق ) هيذك | ةض“أ ىفو 6 هبذك ال ماسو هيلع ىلاعت هللا ص هنا ىورو ) ةماع

 ( كنزبام لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ليربح ءاغ ) متْعا ىا ءازلا رسكب ( نزح

 تئج نكلىنعي ( قداص كنا نوملعي مهنا لاقف وق ىتذك لاقف ) نيشاسلا نيهجولاب

 ثيدحو ىجلدلا لاق ةمدقتملا ىا ( ةيالا ىلاعت هللا لزئاف ) اقفاوم مهضرغل سبل “شب

 م حد ( عزيم ةي الا هذه ىفف ) هاورنم فرعا ملو ىور ةفغرصب هدروا اذه ليربح

 هيلع هل .ىلاعت هتيلسست نم ذخأما فيطل ) عرشمو ذخأم ىا ءاز حقو نون نوكسسف
 هماركا ىا ةزمهلا رسكب (هبهفاطلاو )ل هسنا باحو هنزح باهذاب ىا (مالسلاو ةالصلا

 مهدنع قداص هنا ) هسفن هب تنأملا اب ىا 6 هدنع ررق ناب )ل هلوق ىف ىا ( لوقلاف )
 نوفرتعممهنال ) نطابلاىف نيبذكم ريغوا انل نيب ذكملب ةقيقحلا ىف ىا « هل نييذكم ريغ مهناو

 دارملاو ىنعمب هامساو هاعم (هنومسي ) نيكرشملا ةءاع ىا 6 اوناكدقو اداقتعاو الوق هقدصب

 ظ دعولاو دهعلاو لعفلاو لوقلاىف ةنامالا نم ىا «نيمالا ةوبنلا لق) هنودعيو هنوذصي انه

 ريرعتلاب ةيالاف روكذملا ىا ( ريرقتلا اذهب ) ىلاعتو هناحس هّللاىا (عفدف) ةناخلا دض
 ضرفلا ىنعع فاقلا دعب لادلاب هلصا ىناسملتلا لعحو نيئارلاب فاصملا لصاىف وهو

 اكل درت ءارتللالا رم (يكرق اافتهنم كو ءدنهو هتيع ,ىلع رلى لاق وصتلاو
 نه .ةتمالعو.هتلسون ىلا نيلا -ريمكب ( كذكلا!ةمسن ) اهفارحاز اهقالقا. ئا (هسفن

 نوكسف رسكب زوجيو حصفالا وه رسكف جل بذكلاو ةرامالل ىكملاف اهلصاو مسولا
 .باوبالاىف ةسرعلا بابرا ضعب هب لاقأك ةظفللا ةلكاشملل قدصلاب لبوق اذا سسنا ؤهو

 (نيدحاج )ل مهايا هتيمستب ىا (مهتيمستب مهلمذلا) ىاعتو هناتعسةللاىا (لعج مثإل ةيبدقلا
 نكلو ىلاعت هللالاقف ) قيدصتلا عضوم بيذكتلا عضوب ىا ( نيملاظال ادانع نيركمىا
 وهو بيعلا ىا (مصولان مال ىلاعتو هناعس ههزن ىا (هاشاكغ نودحج هللاتاي ان نيملاظلا

 ردصمال فصو ذئنيح هلال مهو وهو داصلا رسكب ةيشاح ىف طبضو داصلا نوكس
 ةرظانملا ببسب ىا 6 ةدناعملاب ) مهقانعاىف مهقاوطا مزلاىا © مهقوطو) انه هل هحوالو

 لوعفملا ىلع بوصنم «ةدناعملا ةقيقح) ةدناعملاب قاعتم 6 تاي الاي ذك ) دانعلاهجو ىلع

 ملعنمم نوكيامنا دحلبا ذا ) ملظلل اقيقحت ىا. ملظلل ةقيقح خسنلا ضعب ىفو قوطل ىناثلا
 اربكو ايدعت ىا ( اولعو املظ مهسفنا اهتنقيتساو اهب اودحمو ىلاعت هلوقك هركتا مث ءوثثلا

 اا اللا يحد نإ لاشأل ةلاحلا ةشرس ادهن ةاو اودج يملا زخ ادهدطنو
 اهتنقيتآساو ةلجنم ذخؤي ملعلا دوحوف فيرصتلا ماعفف ررقم وه اك اقلطم ىضاملا ف
 ديرجم ةياالا ىف سوماقلابحاص هب حرصاكملعلا عم راكئالا وه ةغللاىف دحلا لوقت انال
 مهيبذكت ىف وهو نيرمالا نيب عملا نا ىلاعت هللا همحر فنصملا مالك لصاح مث ديكأتوا
 | ةضق لكىفف هقددص نوملاعي مهناف ممواش 'هل نيبذكم ريغ اوناك مهنا مهدحتخ تابثاو

00 
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 مكحلا اباي هل لاقف ردب موي لهجابا ىتل قيرش نب سنخالا نا ىورام هعجتو ناروهسم

 1 نا هللاو هل لاقف كريغو ىريغ انهه سيل هناف بذاك ما وه قداصا دم نع ىنربخا

 مريلاو ةباغخلو ةياعلاملاو يللا قوما ة وعلا كه نرخ كلو لسع ينك اذ قدوم
 هللانا ةي الا ىنعم نوكي نا وهو امهنيب عملا ىف ناث هجو ليقو شيرق ئاسل نوكي اذاف
 روهظ عم كبيذكت ىلع اورصا امل مهنا ماسو هيلع ىلاعت ُهّللاىلص هيدنل لاق لجو نع

 لئاقلا لوداك اذهو انا ىنوبذدكاماو كوبذكيمل كاوعد قفو ىلع ةقرانلا تارجملا
 نيلاظلا نا وهو ثلاث هحو انهو ىتنها امفاو ىدبع ع نمل كنا هل ادبع ناها لجرل

 هلو فاصلملا هركذام هعيالي و نيلسرملا رئاسل مهيبذكت مع لب بيذكتلاب كوصخام
 هتشحو لازاو هنكس ىا ناطبضاان, (هسنأ و هريضو هالس ىا ءازلا ديدشَتب 6 ءازنع مث )

 دقلو هلودب  ءادعالا ىلع ىا « رصنلا هدعوو ) ءاسيبنالا نم « ىا « هلبق نمع هرك ذاع )

 الو انرصن مهانا ىتح اوذواو اويذكام ىلع اوربصف ىنب ( ةب الا كلبق نم نكيوف تونك

 عفان وهو (فيفختلاب كيوب دكمال. الق نيف )نالت رملار انور ك ءاجرهقأ ورمل: تباملكلل ةةلادعم
 (ءارفلا لاقو ) اليخ هتدحو هتالختا باب نم وهف ذك كنودجيال ءامف )قايكلاو

 كم قيرط ِّ نتامو عنب ة ىوكلا ىوفغللا 02 !:ءامالا وهو ءارلا ددعشَس

 هنم يلا نات وهمس عا مالكلا ىرش هنال كلذ هل ل قامتاو اهعيسالو ورفلا لمعي نك لو

 مرحا هلال ليقو ةزمح ىلع هنءارق دنع ءاسكب افتلم ناك هنال فاكلا رسكب 6 قاسكلا و)

 دحا وهو هباتكف ىطاشلا همظنو ريستلاىف ىنادلا ورميوبا هبمزج لوقلا اذهو اك

 : كلوب ايم كب كلا نعم ءاورقمنيوك ل1: علغ نوعي ةيللاط طخ ا لفر ماقفالا وو طيني ءاوقلا
 عسلا ةنسس ىفوت اهريغو مالس نب مساقلا ديبعوباو ءارفلا هنعو مهريغو ةنببع نباو تايزلا

 فيفختلاب :كناوب ذك ال: ىتعم ىف لاق ,امهنا' لصاسخلا و. نساوظ, كيقاؤي ئرلاب: ةئامو,نينايمتو

 | ىف عمجلل بسنا وهو رفكلاو نافك الاي ةسسنلا قاد نوكفي فذاك كلا نولوقبال )
 ىار (:اوقم الآو كلينك لعر):ن واديستللل ىلا ( نروجتكال لبقو ) نيتءارقلا نيب ىنفملا

 (ديدشتلاب ار قنم ورث ىنرلاىف فلتخا ناوىنعملايف امهل وقىلا عحار وهو ةجح نع الضف ةهش

 نيينعا ةصالخ وهو ( كيذك نودقتعيال ليقو 7-0 كنويسشال ةاَعش) نوقابلامهو

 (هب ىلاعت هللارب و هردق ةدايز ىلع ةلادلا ىا («هصئاصخ نم ركذاممو) نيتءارقلا ةدبزو

 ( مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايسنالا عيمح بطاخ ىلاعت هللانا ) نايفصا نيبنم هل همارك | ىا
 مهءاظعا ىلع ةلادلا مهفاصوا نود مهمالعاب ىا (مهّماعتاب ) نا رقلاف نيروكذملا ىا

 ايؤرلا تقدص دق 6 ميهاربا اي ) انم مالسب طبها 6 حوناي ) مهئاعساب مهبنا ( مدا اي لاقف)
 نا ( ايركراي ) كنيفوتمىلا ( ىسيعاب ) ةفيلخ كانلءجانا ( دواداي )للا اناىننا ( ىمومإي )
 هبطاخيملو ىوربو ءاطلا فب (بطاخم ملو) كلذلاثماو ةوَش باتكلا ذخ (ىحاي) كرسشن

 عم م علم د ا عل
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 اهماأالا) ةناؤزلا كلئق!د وجو ريغ هلماو 6 وه ) ةلوق ةماليال نكل ىزاجما ءركذ اذك
 هدشنع هتلزنم ةعفر ىلع لاد هلك اذهف ىنعي ( رثدملا اهءااي لمزملا امااب لوسرلا اهءاأي ىلا

 ىذلا ملعلا همساب هريغ اعدو ةيلعلا هقالخاو ةيضرملا هفاصواب هديبع دحا اعد اذا ديسلا ناف
 ةفيَط ىفاك هريغ نم رثك١ هدسنع, هتنلع نا . ىلع لدية يللا فاصوالا نع فصوب رعدشيال
 هلوقل رثدملا اذكو بوثلا ىطغتملا لمزتملا هلضاو لمزملا ىنعمو ةرواسحلا بادا و ةبطاخملا

 كلملاهرواحامدعب ءارح راغند» مجد نيج اه ءىلاعت هللا ىضر ةحند1 ماسو هيلع ىللاءت هللا ىبص

 بطوخامناو 1 دروام ىلع ورد نورد ىرخا ةياورفوىولمز ىتولمز هرواحام

 تداصفق اذا برعلا ةداعنمه ذا شهاتلاو ةفطالمأل ماسقملا اذهىف رثدملاو اذهىف لهزملاب

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك اهيف وه ىتلا ةلاخلا نم هقتشت مساب بطاخلا ىمست نا ةفطالملا
 ةلالد بسحب اذه بارت اءااي مم بارتلاىف ماندقو بلاط ىبا نب ىلعلؤ ناموناي مث ةغيذجل

 لاق ثيح بابلا اذه دسل باتكلا ىف اضيا اسحب رص قلخلا عنم ىلاعت هنا كلذنءو باطخلا
 دمحاي اولوقنال ىا ءاملءلانم ريثك لاقدةو اضعب مكضعب ءاعدك مكب لوسرلا ءاعد اولعجتال

 هنامساب مالسلاو ةالصلا هيلع هتادانم ناو هللا ىناي هللا لوسراي اولوق نكلو اهون و دمحاي

 ماكحالاف مارا عوننم مالعالا

 0-70 رلا لصفتاا زج-

 دمحاي ىمسق ىا (كرمعل ىلاعت هللا لاق ) فاحلا نيحتفب ع ( هردق مظعب ىلاعت همسقىف :0

 نوددرتيو نوري ىا ( نوهمعي ) مهتلفغو مهمرمع ىا )هتركيس ىبل غبار كرمعل

 ىلعقداللاو قباسلل ميالم ريغ ادج ديعب وهو شيرق ىلا عجار ليقو طول موقل ريمضلاو
 اعجاز ريمضلا نوكي نا:دعسالف ةصقلا نيب اهث ةضرتعم ةسمسق ةلما نا رهظالاو هوركذام
 مث هءانج نع مهتلفغ ةباكحو هباطخل مالملا وهو ماسو هياع ىلاعت هللا ىلص هموق 7

 طوا موق حئابقب رابخالا نيب ضارتعا ةلمجاو شيرقل نوهمهي ريمضزإب مزج ىربطلا تيأ
 رثؤيالو لاقيت هعفسال نأ. رد هباد اذه ناكنم نا:ىلع اهيش مهكالج راخالا نيد

 ىا ( اذهىف ريسفتلا لها قفتا ) حئاضفلل ةثروملا ٌئابقلا هذهنع عماسلل اريفنتو تين ان هلق

 لبقو 6( ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمع ةايح ةدمب ىلاعآ هللا نم مسق هنا ) كرمعل هلوق

 ىوغلازا عم مهروهمجو مهرثكا ريسفتلا لهاب دارملاف ئواضيبلا هركذاك طول ةن دارملا

 قهلا ءاورام ىفاني الثل .كلملا لئاقلاف اطول هب دارملا ناكاذا مث لوالا ىلع رصتقا اضيا

 ةانح .ىلاعت هللا ف لحام امهنع ىلاعت هللا ىضر نابع نبانع ربرخ .نباو.ةبشيبلا ناو

 ىنانع هيودرم نبا هحرخآالب كرمعل لاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم ةاحالا محا

 ىلاءق هللا ىلض دمع ةايحالا دخا ةايحم هللا فاخام لاق اعوف سمن هنع ىلاعت. هللاىضر ةرنئه أ

 رمعلانم نيعلا مضن ) كرمعل لامعتسالا لصا ىا «هلصاو )7 كرمعل لاق. ملتسو هيلع |

 (اهتكلو»



 هيج 7

 دازااولا عصفالا وهو“ نيتمشب ”نَمعلا "لاما نأ"نهظالاو 6( لاطعتسالا ةزيكل" تن اهنكلو

 جتفلاب الا مسقلاىف لمعتسبال هنا الا سوماقلاىفام ىلع اضيا خفلاو مضلابو نآ رقلاف

 ءازوحلا ونا هاوراك ىا 6 هاسء.و ) هريغو ىواضيبلا ياك ةتارود ةرثكو هدظفل ةفخل

 رصغ ىا رصعلاو ىلاعت هلوقك (دمعاي) انندلاف كْناَش ةدمو ىا (كئاَشو) سابعن نع

 سابع انع ةىلط ىلا ننا ءاور اك ىا 6 ليقو ) انيف كئانف دعب ان كْناَه وا لوقف هتوين

 ىلاعت هلوقل نينوكلا ىف كتشيعم بيطو ىا ( كشيعو ) شفخالا ىلا ىزعو اضبا
 ركشلاو اهرم ىلغ ريضلاو اهنم ىلللقتلاو اهف دهزلاب ايئدلا ىف ىا ةببط ةايح هنيحضاف

 دحاو ىنءع لكلاو في رشتلا صيصختلاو ىنحلا انما ىا ( كنايحو لقو ) اهول> ىلع

 ( ربلا ةياغو مظعتلا ةناهت ) اهلك ىناملا ىا (هذهو ) اسهظافلا فالتخال اهركذ امئاو

 قهيبلا هاور اق ىا ( امهنع ىلاعت هللا ىخر سابع نا لاق فيرششتلاو ) ميركتلا ىا

 صتخم هن هتوف يأ رذام و ) ردقامىا 6 ىلاعت هللا قل ام ) ىلعيوباو ميعأ اوباوهلنالدىف

 0 قاخلا قاخ ىا ( اننرمو ) اهل اوقلخ مهنا ىا راثلا ءرذ مهنا ثيدخلاىفو ةيرذلا

 اًئيرب اقلخ قلخ هانعم وا ةمسنلا ؛ئرإباي لاش اذلو حورلا تاذاب لست وا) نايا كوعلو

 كشعائدلا هللا ذوعأ ثيدحخحلاف مدك تل ورك دحاو ىنءعم ةثالثلاب ديرا وا توافتلا نم

 مدعلان ء دجوا ام دارملاو أربو ًارذو قاخام رشنم هنذاب الا ضرالا ىلع عقت نا ءاعسلا
 هللاىلص دمحنم ) هيد لضفاو هدنغ سفنا ىا ( هيلعمركأ ) سفن اذ اصخش ىا ( اسفن )

 ةايحيمسقا 7 ةتيلاعانش يا"( نخل و: قع هللا تع ءاموالا هيلع ىلإ دلاك ناك مث (ملسو هيلع ىلاعت

 ةزمه هدعب فلاف ةنكاس واو امهنيب نيتحوتفم ءازو ميج ( ءازوملا وبا لاقو هريغ دحا

 هل جرخا ةدعو ةداتق هنعو اهريغو ةثئاعنع ىورب ىرصنلا ىيبارلا هللا دبع نب سوا

 هللا مسقاام )7 تونقلا ثيدح ىوارف ءارلاو ةلمهملا ءاحلاب ءاروحلا وبا اماو ةتسلا ةعاملا

 ةيربلاو 6 هدنع ةيربلا مركا هنال ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ريغ دحا ةايح لحو نع

 ىنعم ةلعق ىهو ة.ربلا ريخ مه كأوأ ىلاعت هلوق هنءو ةقيلخلا ىنءع ديدشتلاو ةزمهلاب

 محام اما. ةضحلا 'ءادعتالا لامتتللا تلمعتساو: ةفصلا نع تجرح .اهنال تثنلاو' ةلاودفم

 هَ : الاىفآ رق نا وك ناو امفان نال ةءارقلان ع ةلففف ةزومه٠ ريغ اهنا نم ناونملا هن

 هب انوسقم ل. نا سي ىلع فطع ( مكحلا نا رقلاو 9 ىلاتعت كاقؤب) !ةزمنملاب

 كتابى.( 10 01! ظنوا" ونفط ها نأل ةمكلطا هظلا رطخساو مسقلل هواوف الاو

 ىا>(انلارقأ لاعب لان وش ىوككالا هضاتحياي) ميقا سم . طارص لع نيش اب وااكاول

 ظ فورا نا لع فاخلانم عمحو فلسلا نم راي لاوقا نياائشابملا اضن نم عازم
 | ىكخ ) كلذب هدارع ماعا هللا نولوقيو اهلع هب ىلاعت هللا ياسا كالوملا قل كاؤ (3:هلامدللا

 هنود ىفأ نبا ريدشو معأ ىل :١كئالذؤبؤلا قو هلا فجل يمي 0
| 

 ا بفهيىض 0 بهو نإ فد تك عاضو لمد



 سيل 74 ]-

 وهو ( ءاعسا ةرمشع ىلر دنع ىل لاق هنا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىل» ىلانع ( ىل.فطلا

 نوك قا كبت : ع دمج وبا ىلا ( :نكور )ا ةئايلسليل [:تارآق مآل ةدايزلا قاتمال
 سدل اذه م.و 6 هل ناسا سيو هط اهنم نا ) ىهو هنع ىبات هترابع نكل اعوفرم
 م ىناهتملا هركذام ىلع ىبرعلا نب ركب وبا ىضاقلا هفعض دقو عم روكذملا ثيدحلا

 نب ديعس هيلا بهذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنالل مسا هنا وهو لوقلا اذه اماو لاق

 ريفا هيسلا :لوق كلذورودضتتاب رهشلاوف ءاخ دقو ريح
 اينننلاب لآ الا: ةدوملا ىلع *, ةيجام حدنلاب نضفحال لتيفناي

 ةبالانم افوذحم اذه ىلع ءادنلا فرح نوكيو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم لا الا ديرب

 هيلع ىقام ىلع اهتكف تعبنا نكلو امال لصا ىلغ نيساي بتكي نا لصالا ناكو
 ةقلطم اهومسر مهنا كلذو ةيعيدبلا ةمكملانم اهيف ال ةينافعلاو ةيلصالا فحاصملا

 ديؤي امو ةلمتلا ىناعملانم ىنعمب اهيلع عطشبالو ءافخالا باك تحت ىتل ءاش نود |

 لاق دقف ىماع نباو عفان ةءارق ىلع ةزمهلا دمب نيساي لا ىلع مالس ىلاعت هلوق ىنعملا اذه

 ةيشيخلاب لجراي هانعم ليقو فقولا ىرمم لصولا ىرجاو ءاه ةزمهلا لدباف ءىطولا نم
 هنا قداصلا رفعح نع ىملسلا نمحرلا دنع وبا ىحو ) ةيناعلا وا ةطبقلا وا ةيناربعلا وا

 © ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيدنل ةبطاخم ) نصرلا قيرطب ىا 6 ديساي ) سي هلوش « دارا
 قداصلا لاق هلوش هنع ىملسلا هلقن امم رصتخم اذهو ةتقاخمو ةساطمو ةفطالم يا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق اذلو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيب ابطاخم ديساي سإ هلوق ىف

 سي هلو هايا قحلا ةبطاخمنع ربخا هنكأو هسفن كلذب حدمي ملو مدا دلو ديس انا ملسو

 هللاربخا اهلف لاماي اودانو ربثملا ىلع أرق ثيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوشب هيبش اذهو
 ديس اناو ادبس ىتاعد ىلاءت هللا نا لاقف كلدب حرص دن ريصتب هاو ةدايسلاب هنع ىىلاعت

 ىسش نع ىرابخا نم لحا ةيدوبعلاب ىراذخا نال ةداسسأاب 5 رخالو ىا رغالو مدا دلو

 ءاف ءافتكا ديس ظفل ىلا ةراشا نيسلاو ءادنلل اهنم ءايلا نا لصاحلاو ىهتنا ةدايسلاب

 ىكح دقو مهراعشاو مهمالكفف هنولمعتسي برعلا بهذم اذهو ااهيقاب ىلع اهتاالدل ةملكلا

 ىلب ىا اس ىلب رخ الا لوةيف لعش الا ىا ان الا رخ الل لوس مهنم لجرلا نأ هيوبس
 اك فسلاب ىفك ثيدحلا ىف درو دقو امهلامكب نيتملكلا از فوغ كلدب نو 0

 متاح ىبا نبا هاورام ىلع ىا 6 سابع نبانعو ) ادهاش لوقب نا نع كلذب ىنغتساو

 ادمم دارا ) لاق سنالا دارفا مومعل امسا ناسنالا ناكاملو © ناسنااي ) هانعم ىا (« سي )
 ( لاقو ) لوالا قاخلانم دوصقملاو لكلا درفلا هنال ىا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 فذحي ىئلاعتو هناحيس هب مسقا ىا 4 ميكر س ىا ( وه )ل رير>نا ءاوراك سابعزا ىا

 ىلع مسا سي ىا 6 وهو )) ةداعموا ةفطاع ميكا نا رقلاو هلوقىف واولاف مسقلا فرح

 6ام)



 ههت 7

 وهو يصور وا احمرصت ىا « فالك هللا ءاعما نما اننا رادع هلطاؤو] نبا هاورا.د

 فاصوالا ىودحمب 5-0 الا نال ماسو 4 اع ىلاعت هللا ىلد باع - ع د قاطعا 1

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع لإ دع هللا َت اذض ضم قلطا دقو مالعالا ىن :هعال :

 هللا ىلص هقصوو ىلاعتو هناحس هفاصوا نيب قرفلا عم امهلاثماو ميحرلاو فؤرلاك
 غل! يةملن : ىاوخلا ميهاربا قحاوا وه( جاحزلا لاق و ) هريغو ماسسو هيلع ىلاعت

 ذاعالا قير ىاءع نابض انمم لاقرل اذا دعي ةئاقالثو (شغ ةنل |تاشلمت اطلب جاقسملا

 نأ, دماطو | نمحلادوغ يدور اما ةنستللا ىلإ + ليبراير لااقو ل !ةريغقؤي هسا ىف( ةشاك

 (:نايطنااب كقول نط فاادقالا نازل فلس مهنا ىنعي ةيشبح ةغل اهنا لتاقمو ريج

 رمضتقاف فدطتلابرنكصسلا ا .هلاطا نا لغ قلانغاونا رعو كفاشكلا »ه1 ورز. كل هنااا

 نب دمح وهو هلئالدف قهيلا هاورام 6 ةيفنطا نيانعو ) هب ءادنلا ركل هرطش ىلع

 ىبايابسزم ماسم نب سق نب رفع تب ةلو> ىهو هما ىلا ةيسن بلاطىبا نب ىلع

 نافعنب ناثع معمؤ بفالغالا قلاةرمع نرعا لح نشانلا ذاك غك قهوبابلا نهتشاو ةفانج

 (دمجاي سيل رمع ةفالخنم اَتيَش نيتنسل دلوو نينامث ةنس تام ةعاما هل جرخاو هريغو
 ىلاعت هللامسقا مسق سب ) رابحالا بيك ىا ( بعكنعو ) ةقاسلا تاليوأتلا دحاب ىا
 ةرثكلا هب دارملا نا ىهاسظلا © ماع ىنلاب ضرالاو ءاعسلا قلد نا لبق هب لحو نع
 هلوسرب . مسقأ ىلاعتو هنا“ هلا وه هب دوصقملا ناو دينا ال ديدعتلا نع ةحراذلا

 دارا هاكف (انيكرلا انة وت او ميدقلا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ميركلا

 هركذ دعب اراهظا ىا 6 ىلاعت لاق مث ) نيلسرملا نا كنا دمحاي كب مسقا ريدقتلا نا

 عدبال هنا ىلع < نيلسرملا نإ كنا ميكا 5 10 ادسأت هماسقا دعب اديك أنو اراض

 عادبا دسنع ماع ىنلاب تانئاكلا قل لبق ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هب مسقا هناحس هلا
 ميدنقلا هباتكىف لاق مث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص فيطللا هرون ءادباو فيرششلا هحور
 قاجتلا ءركذام عفدني اذهبو ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ميظعلا هلوسرب مسقا امل اًباطم
 نم ةفص همالكو هللا مالك نا رقلا نال لاكشالا ةياقيف ىدسنع لوقلا اذه نا نم
 اهقلخ نال انعم ارادقم ضرالا قلخنع همدقتىف ركذي نا عتيالف ةعدقلا هتافص

 كلذ حح ناف نكماام اذهب بمك نع ةدراولا تاياورلا فعضت نا ىلوالف ثدحم

 سلو فقوتب الا اذه بعك لوشال ذا ىلاعتو هناعس هللا ىلا هماع كرتيلف هدنع
 ةفلاتاملا ":نتيكلا نع قت نم اهكنا:هنفو ؛ نمتنا "ىأولاو داس هتجم الاب كارد امم. كلذ
 لاوقالاب صتخم مكحلا اذه ناف فقوتب الا لوّشال هنا هقحىف لاس الف ةيضاملا ءاملعلاو

 هللا لص هريغنع ةياور مهل سيل نمت مهنع هللا ىضر ةبادلا نع ةيورملا ةفوقوملا

 ثيدحلا لوصا ملعىف ررقم وه م” مهعوفصم مح دئار> مهفوقوش ماسو هيلع 2

 .تلا لوقلا نيب قرفاف_فقوتلاب الا لوشالنمم_ضاعلا ن ورمع اودعب ل ين

 ؤ



 مسخ سسسما ةحسسسج ح١

 | ن٠ امذا ظوفحلا حو حوللا ىلا باتكلا ءاىف هزؤولا هللا 9 دا للا ناب دا ل دفو فوضلاو

 (هنا ) ررق ةضطحأىفو ضرف ىا 6 ردق ناف ) فنصملا لاق مث هيف تدوتكم وهو الا اك

 ىا ( مسق هلا )2 لوقااىف ىا (هيف ح<و ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هاعسانم) سب ىا

 هللاىلص هريغ دحا ةاح مسقا ام ىلاعت هللانا نء ىا © مدقتام مظعتلا نم هيف ناك )2 اضبا

 مسقلا فامء) زومرملا ردقملا ن٠ دافتسملا ىا ( مسقلا هي هف دكؤيو ) ماسو هيلع ىلاعت

 مسقلا كلذ ىلع ىا ( هيلع ) حرصملا روكذملا وهو رسكلا:زوجو حفلا, (ر > الا

 ىنعع ) سب عوم ىا ©« ناك ناو ) هلا انرمشا ا دا وم وا ةفطاع ةيناثلا واولا نوكف

 ة ءاح دقف ) ىدانملا ىنعي سي ناك ناو ءامسالا نم هنا هب دارملا سيلو ىنعي © ءادنلا

 ليتيقلا).انتزادبمب غلا( نيسان 73 ١ نهظيب امم" ههزسو. يلو زنا... ميق» ىلا.( نفاخ

 ( ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هتياده- ةداهشلاو ) نيلسرملا نا كنا هلوَد ىا ( هتلاسر

 لوالا لوقلا ىلع ءاس ىا 6 همساب ىلاعت هللا مسقا ) ميقتسم طارص ىلع لاق ثيح ىا

 ىلعو هدابع ىلا هيحوب نيلسرملانمل هنا ) مكملا نا رقلاو هلوقف ىا (هءاتكو) سي ىف
 ىنعي ( ىا ) هناكرا لامعا لاك ال ىضتقملاو هناّعبال بجحوملا ىا (هنامانم ممقتسم طارص

 ىفرط ىلا ليمال ىا « هيف جاجوعا ال قيرط ىلع ٠) نيتباثلانم هنا ميقتسم طارص ىنعم

 ىا 6 قطان ع لودع الو ) ردقو ربحو ليطعتو هيشت نه طب رفتلاو طارفالا
 ىلع لوصحلاو يلايعتو هناحيس هيلا لوصولا نع وا قدصلا هجولاب تبانلا مكحلا نع
 ىلدوملا دايز نن دمحم نب نسحلا نب دمحم ركبوبا 6« شاقنلا لاق ) هناش نع هاضر
 ورمعوبا هلع ىتثا دقو ةئامثالثو نيسمعو ىدحا ةنس ىفوت ىرقملا رسسفملا ىدادغلا

 ةالصلا مهيلع هنايبنانه دحال ىلاعت هللا مسق مل) هئيدح ةياورىف اونمط دقو ىنادلا
 هب داري نا دعس الو هباطخ رئاس شاقنلا ماع مدعل نا رقاا ىا © هاتكىف ةلاسرلاب مالسلاو

 ان نامل امذهىفو ىا؟ هيقو ) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد «هلالا ) هباستك سنج

 سي ىف ىا 6 لاق نم ليوأت لف هنو ليزع هيل هللا ىلص هميركت ىا ( هدو همظعت

 ميلكتلا قاطن هناس نع زجن ىذلا ميضضتلا ةباغن م ةهسق ىذلا ىا © هيفام دياي هنا )

 رثكاو ىناجتلا لاق ( رف الو مدا دلو ديس انا ماسو هيلع ىلا- هت هللا ىلح لاق دقو )
 تلق ىذمرتلاو ماسم هاور اذكهو ةمقلا مون مدا دلو ديس انا ثيدحلا اذهىف تاياورلا

 لواو عفاش لواو ربقلا هنع قشنب نم لواو ةميقلا موي مدا دلو ديس انا ريغصلا عماهلا ىفو
 ىبانع هجام ناو ىذمرتلاو دمحا هاورو ةريرهىبانع دوادوبأو ما_سم هاور عفشم
 .ىننم امو رح الو دما ءاول ىدسو رحت الو ةميقلا موي مدا دلو ديس انا هظفلو ديعس
 عفاش لوا ناو رخن الو ضرالا هنع قشنتنم لوا اناو ىناول تحن الا هاوس نف مدا ذّئموب

 ىتقمل اراكفأ هلوقأ ال ىنعملاو ةلؤبقم ةقثلا ةدايز نا كش الو ىهتنا رك الو عفشم لواو

 2. (ىذلا)



 هيلع ىدذلا دمتعملا وهو دودسل داك نكد نيعلا نبك لف وهو ريخلا ىف هموق قاف ىدذما

 هع اةفشلا دس

 لوقال ادضاع ثيدحلا اذ ىلا فاصملا نا لصاحلاو بيثو بيص هريظنو نوبرصنلا

 هناطلس نعو هناش مظع ىا 6 هلالج لج لاقو )) اقباس هان امك ديساي ةي الاف دارملا ناب
 برعلا مالكف عئاش ديك أتل ةيفانلا لاخدا 6 دليلا اذهب لح تناو دلبلا اذهب مسقاال )
 هلوسر لولحم هديقو مارخلا دلبلاب مقا ىلاءتو هناحس هنا ىنعملاف بدالا ءاملع دنع غئاسو

 هلها فرشب ناكملا فرش ناب اراعشاو هلضف ديزمل اراهظا هب مال_سلاو ةالصلا هيلع

 نكت مل اذا هب مسقاال لبق ) هلوش فنصملا هنع ربعام ديف هموهفم رابتعإب ىنملا اذهو

 هانرر>و هاشو هانررئاعو مهضعل نع 4 اذه ىا ( ىكم هاكح هنم كج ورخ دعب هيف

 هال يالا ىلع هليزنت ميقتسيال يصنع ءاكسح ىذلا اذه نا نم ىناجملا هلاقام عفدنا
 كالدكاخيفاك اذاةؤ]كاطلا ىأاو لح تناو ىلاعت هلوقن.٠ واولا نا ىرت الا اهاضتقم :ونالع

 الانا واش قفاز ىكم لاقام دض وهو هيف تنك اذا دلللا اذه مسقاال ب الا ىنعم نوكف

 بهذ اذه ىلاو هيف رد ا هه لح تناو دللا اذه مسقأ قا هيف ةدئاَؤال ناوكتاو 1.

 كلذكس دلو 6( دا زال ليقو ) هلوش ةلباقملا وه ضارتعالا اذه دف اا ىهتتنا جاحزلا

 مدشا مالكل در امنا دهام لاق 5 اضياال ةدايز مدع ريدقت ىلع ميقتسسم هدام ناف

 ويب ةءارق هديؤرو مسقلل تابثا اهدعب مسقاو مهون نم مهوت اك + نسالا] ليتل نلف

 . هج اهسقاة زاسلاءاطح اوله ناركلامزا 0 لزنتلا ىلعو فلالا نودب مسقال ىرصبلا

 لوخدنم ىا ( كل لالح دمشاي هب تناو هب مسقا ىا ) لاق اذاو اضياال ةدايزب لوقلا ىلع

 ىا 6 هيف تلعفام كل لحوا )2 كل اصلاخ هنوك لاح لالح هب تنا ىنعملاو مارحا ريغب مرحلا

 هللا اهمرح ةكم نا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق ثيح ءذلا ماعىف نيكرشملا ضعب لتق نم

 ىل تلحا اماو ىدعب دحال لهتالو ىلبق دحال لحن مل ضرالاو تاومسلا قلخ موب ىلاعت

 نيلوقلا ىلع ىا 6 نيريسفتلا ىلع ) سمالإب اهتمرك مويلا اهتمرح تداع مث راهننم ةعاس

 ةيفانو ةدئاز اهنوك ىريسفتال لالخلانم وا لولخلانه هنا للا ىنممىف نبرسفملل

 ىطساولالاقو ) روهما دنع روهشملا وهو ( ةكم ءالؤه دنع دلبلاب دارملاو ) ىجلدلا هركذك

 ىذلا دلبلا اذهب ) كلواحب ىوري ىزاجلا لاقو ( كل ) فلحا ىلوالا ناك ( فاحت ىا
 كمي هيف 6 ةنسدملا وني ام .كتتكرياو انخ هنيف»)ب كتماقاو كنوكب ىاب( كناكع هتفرش
 ناو انام هتاكرب اهيلا لصيرو ايح اهيف هناك اهفرش هنال اضيا ةكم هب دارا هنا لمتحي هنال

 © لوالاو ) هلوق ىلا جاتحي الف ىنم قفوالاو ىنعم رهظالا وه اذه لب انفد اهنع دعب

 هدعبامو ) اًافتا ىا ( ةيكم ةروسلا نالن ح<أ 2 ةنيدملا ما ةكم ىها دلبلا ىلوق نم ىا
 هلا هيفو ( دليلا اذهب لح تناو ) هدعب امث لدب © ىلاعت هلوق ) هحضويو هديؤي ىا 1( هش

 انيمو ايح هلومشل رهظا ةنندملاف هلولح نال هحضوت نايبالو هي" هحو رهظيال
 انيضت ف ئاظع نإ لق. ةرهوت )لتقل لوم نق هاب زل 17ةراسا هك كلت ةلولاووأ | ءليشلا
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 ىا ( لاق ) هلخد نم هيف نمأي هيف نومأملا وا نء الا ىا ( نيمالا دليلا اذهو ىلاعت هلوق
 هنمآ سوماقلا ىنف ديدشتلاو رصقلاب زوحيو ةدودمم ةزمهم © ىلاعت هللا اهنما ) ءاطع نبا

 هنوكو اهيف ) ءانكسب ىا (« هماقمب ) نمءا تاذ ةكم لعج ىا ىلحلا ضارتعا هب عفدناف هتماو
 برغاو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص 6 ناك ثيح .ناما ) اهيف هدو>حو ىا 6( هنوك ناف اهم

 مسقلاف اهيفن ىلعوال ةدايز ىلع اذهو لوعفموا لعف.5 ليف نيمالاو لاق ثدح ىناسماتلا

 ةردصم ىه تدسسلو نيتلا ةروسىف نيمالا دلبلا نال ىنحال هشارغ هحوو ىهتنا اهنود هب

 ءاطع نبا نم لوقلا اذه مث ةدايز ةفعسن ىفو ماعا هللاو مسقلا اذه ميقتسي ىتح مسقا الب

 ىلاعت هللا ىلد هروهظ لبق انما ادلب هلعج ىلاعتو هنا هللا ناف ءاطغ عوننع ولخمال
 دارملاو مهلو> نم سانا فطختبو انما امرح انلمح انا اورب مل وا ىلاعت لاق ام ماسوهيلع
 لاق مث ) هلو نيفطامتملا نيب ةضرتعم ةلج هذهو نيرسفملا قافتإب ةكم نيمالا دلبلاب
 ماع وهف ) دلاوو ىلامتهلوقب ىا 0 هذا دارا دهاج ىا ( لافت لقامو دلال خو َيغ
 ' ءايننالا ديسو دامعلا ةلالسو دالوالا دارفا ةصالخ هب داري نا دعببالو هدلو عيمجىف ىا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص مد ال ركذ ناكام متاخلا دوجو الول هيف لبق ىذلا ءايفصالا دنسو
 قحساو ليعمسا ىنعي ةيبلصلا هدالوا نم ىا ( دلوامو ميهاربا وه لاق نمو 2 ماسو

 دمم مخنالا هدفاحو مظعالا هطيسو بوقعي لن ن. ليئارسا ىب ءايبنانه هطابساو
 امبرو ليلخلا هدلاو عم ليلخلا تييلا ىتإب ليما ليعمسا لسن نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةصالخو تانئاكلا ةديز هنا م ميركلا هدلوو ميهاربا نم تاذلاب دوصقملا وه لاش
 ةَراَمعا ىلاعت هللا ءاش نا ) ةروكذملا ةي الا ىا ( ىهف ) فنصلاا لاق اذلو تادوجوملا
 هللاىلص هب مسقلا ) ةروطسملا ىا 6 ةروسلا تنمضتق ملسو هيلع ىلا#ت هللا ىلص دم ىلا

 هنوكو ميهاربال ادلو هنوك ثيح نم نيفطاعتملا بسحب ىا 6 نيعضوم ىف ملسو هيلع ىلاعت
 ىلاعت هللا ىلص هنا ىوجلا نارمع نانع ىزوجلا نبا هلقنثو فاشثكلاىفام ةداهشب ادلاو
 مكل انا امنا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلو ىبطرقلا هرصنو دلاولا دارملا وه ماسو هيلع
 دإبلا اذه ىلع فطع دلاوو لاق ثىبح نيلوقلا ىواضيللا ركن دفو دلاولا ةلزتع

 مظعتلل ريكشلاو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم وا هتبرذ دلوامو ميهاربا وامدا دلاولاو
 تعضو ءىش ىاب ىا تعضو امب ملعا هللاو هلوقىف اك بيجمتلا ىنمل نم: ىلعام راشباو
 ىلع عقتام نا نم ىناسخلا هلاقام عفدناف ناهربلا بيرغ ناشلا بحت اعوضو» ىنعي
 هديؤيو ماعامو لوقءلاىوذب صت#ن نا اولاق مهنم | ريثكن ا ىلع نييوحتلادنع لوقعلاىوذ

 مهضعب لاق ناو اهاوسامو سفنو اهبحامو ضرالاو اهانبامو ءامسلاو ىلاعت هلوق
 لدو اهاس ىذلا رداقلا ؟ءىثلاو ىليق هن اك ةمظعلانع ةّدنملا ةفدولا ىنعم اهم دارملا نا

 زوج ذا هنع ىغتسم فلكت اذه نا ىرت تناو اهؤانن هدو>و هتردق لاكو هدوجو ىلع

 و رسما توتو ولا دحيم تم رنج ممم ا ب هس > اا و ده طسساو# لل باطام اوحكناف ؟ؤإآ مكنام اوكتالو ىلاعت هلوقكس وماقلاف ىلع ن« ىنمب درتام نا
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 ةي الا فام نوكت نا ىضاقلا لوةىلع مزايف لاق ثيح ىناغلاب ىلايق زيا سفاح عقو من مكل

 ىذلاو اهل نوبودلا ررق امع اهب جورخ كلذو ملسو هيلع ىلاعآ هللاىلص ىبنلا ىلع ةعقاو

 دواومو دلاو لكل ناماع سنج امت"ا دلولاو دلاولا نا ملعا ىلاعت هللاو ةي الاف رهظي

 اهنثم ءاح ليواتلا اذه ىلع دلو امو ىلاعتو هناحس هلوق نوكيف سابع نبا لوق وهو

 ادلو دليل نم اهنم جرخل دلاولا ركذ ىلع ةيالا ىف رصتقا ولذا دليل ىذلا لقاعلا ىلع
 لوف ىنعملاف لوقعلا ىوذ لبق نم دولوملا سنح ذا قال ضقانتلا هحوو ىهتنا ةتبلا

 . هابي انوا قلبا قاشلل نسناس قامت للك إلا: (ىلزؤل فل يطا زال هنا: ةفتلاع ملا ف عىضافلا:ةاناوقزجملا

 هركذ ىذلا هيزتلا مث هلع ةيدلولاو ةيدلاولا قدصل دعبسال نيعونلا ن٠ لضفالا درفلا

 سنجو يسارا مدا نم دلاولا هدلوام دلو امب دارملا نا ثح هسنلا هقفلا لع قال

 جارختسا ىف ىمعملا ملع نم ليدبتلا ةعنص هيف ليق ( باتكلا كلذ ملا ىلاعت لاقو ) دلاولا
 ىا باتكلا كلذ هربخ ادظموااةادن وهف قيفونملا ميم مال فلا ريدقتلاو ءامسالا

 تيرال ) ةقيلخلاو قلاخلانيب هلام تل ةيلئانللا ةمرااو ةعماللا ةيئرلاىف ةعماجلا ةئسلا وه

 ريرج نبا هاور اهف ىا 6 امهنع ىلاعت هللاىضر سابع نإا لاق ) هيف مالكلا ىأسو (هيف
 روسلا رئاسنم اهلاثماو ةروسلا هذه لواىف ةمطقملا ىا 6«فورألا هذه) متاح ىنا نباو

 ىا اذه ةؤعسنىفو 6( اهم ىلاعت هللا مسقا ) هب مسقم ىنعأ' مدق عمج ا( لشق ةروطبملا

 هللا لص هيدن فاصواو ىلاعتو هناحس هللاءاعما ىلا نمرلاو ةراشالا قيرط ىلع كذاب

 اذكو ميملا اذكو ماللا اذكو زمهلا هلوا ام ىلا !سعر فلالا نوكي ناب ملسو هيلع يلاعت

 ريغ اه هريغ نعول سابع نباىا (هنعو) فوذحم ذئنيح مسقلا فرحو فورحلا رئاس
 هللاىضر سابع نبا مهنمو مهريغو ةريشعلا هيلعام اهنم الوق نوءاس اه لق ئتح (كلذ

 نا سابع نبانعو ملعا هللا انا ملا ىنعم ليقو كلذب هدارعب ماعا ىلاعت هللا نا مهنع ىلاعت

 ضصعبهكاي ىلع لوق ةداهسشب هللاءامسا ىه ليقو كلم ميملاو هفطل ماللاو هللا ءالا فلالا

 قلحلا ئصقانم فلالا ليقو روسللوا نا رقال ءاعسا ليقو امهلزتم اي دارا هلعاو قسعمح اي

 اهزخآ هو ةفشلانم مبلاو اهطسو وهو ناسللا فرطنم ماللاو جراخلا اديها
 ىلاعت للاركذ هرخا و هطسوو همالك لوا نوكي نا ىتبني دسعلا ناب احيولت اهنيب عمش

 هناحس هللاوه فلالا ) اضيا سابع نبانع ىورو (ىرتستلا هللادبع نب لهس لاقو])
 بسسحي هتنئادحو ىلاوا ىنملاىف هنم لوالا فرحلا ىلع ءانب هللا ةظفل ىلا ةراشا يا (ىلاعتو

 دم ميملاو ) ريخالا فرحلا ىلع ءانب ىا 6 ليربج ماللاو ) هلوق لوالا ديؤي نكل ىنعمل
 ميلا ىمسم رركث يح هبسنا امو كلذك هطسواو هلوا ىلا ارظن (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد
 اذهو (لهسملا هبسنب ملو) اقلطم ىا (ىدنقرمسلا لوقلا اذه يحول ىمسملاو مسالا ف

 هقانمالف ديأتلا ماقمىف دراوتلا لاقحا عم ديبقتلاو قالطالا نيب ةافانمال ذا لهس سما
 ىنعم ىا (هانعم) ىدنقرمسلا ىا («لم>و) اضيا سابع نبا ىلا ىدنواجلا انعام
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 ةرؤناملا ةديفملا تك ارثلا بسحم ةروتسسملا ءاعسالا ىلا ةراشالا نه دافتسملا لوقلا اذه

 ىا ( هيف بيرال.نا رقلا اذهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمع ىلع ليربج لزئا هللا )
 تابرا دع ىتن وهو اهنم دحاو لكىفوا هيلع لزئملاوا هب لزنملا وا لزءملا وا كزتملا ف

 سرالىنمملاوا قفوتلا ىلو هللاو قديضتلاو ديلقتاا لها ىلا ةيسفاب ىهن هانغمو قيقحتا

 لقاع هيف بائربال هناهرب عوطسو هباسش حوضول هنا ثيحنم لاقي .نا هحصوتو هيف

 ةانيكل تيا في باننا هلا كنج نال دزاهالاباطحب,.اهلإرا يخي هنيوك ىف عم ١ نظ ذاع بش
 ةقئي مل. هلاف هلثمنم ةروسب اوتأف اندسبغ ىلع انلزن امم بيرف ماك ناو ةداهشب نييائرملا

 مهدهج ةياغو هنم ةروس ةضراعمفف مهاوق اولذس نا وهو مهم هليزب اع هفرعلب مهنع

 ليزريج ميدقت لاكشا هجو لوزإل اذهب مث ةبير الو هيف ةهشال نا اونقيت اوزج اذاف

 اهب دارملا نا وهو سابع نبأ لوق نه ىا 6 لوالا هجولا ىلعو ) ليلجلا ىنلا ىلع

 6 هيف مث هيف بيرال قح باتكلا اذه نا ) هيلع مسقملا ىا 6 مسقلا لمتحي ) مسقلا

 ةيعس ىفو 6( همساب همسا نارق ةلضف نم ) قاثلا لاقحالا ىلع باتكلا وا مسقلا ف ىا

 ىف ا © مدقتا» وحن ) ةتنراقم ىنمب ىفاقلا رسكب وهو همساب همسا نارق هتليضف نم
 هنع ىلاعت هللاوضر ناسح لاق م ةطخلاو دهشتلا

 دقشا ردا, نسا فيلات افا .*, هع ىلا ىلا مسا هل الا مضو

 تلق هوس ) ىلاعت هللاىا ( مقا دبجلا نأ لقلا ويقر ىلاغت:ةلوقرف ءاطع زنا كافور)

 ثيح) اهنع هب تك | اهفور>نه وه ىتلا ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمم هننح

 ( هلاح ولما هيف كلذ رثؤيملو ) ءارسالا ةليل هلىا (ةدهاشملاو) هيرن» ىا (باطخلا لمح

 (وه ليقو) ةي الا كبلق ىلع نيمالا حورلا هب لزن ىلاعتهلوق هيسانيو ةدهاجلا دوجو عم ىا
 لبقو ) ةروسلل مسا وهف ةرابعلا :قيرطنإاماو ةززاشالا قيرظن قا ( نا رقلل مسا 2:ق ىا

 ىوقلاو رهاقلاو رداقلاك ىاقلا اهلوا ىتلا ءاعمالاىلا هنمر ىلع ءاس ىا (ىىلاعت هللامسا وه

 لوق اذهو هتمظعل هب مسقلا عقوف ىا 6( ضرالاب طي لبج مسا وه ليقو ) بيرقلاو

 رجيلاو ءاعسلا ةرضخ اهم ءارضخ ةدرعز نه هناو اسيئدلاب طيح لبج مسا ىف نا دهاج
 له-لاقو ةعاسلا مايق ىلا ءاعا ىا ركذام ريغ ىا 6 اذه ريغ ليقو) ادج فيض هنكل

 نم ىمالا ىضق هانعم ليقو ىملسلا هنع ىكحاك هتوقو هتردق مسقا هنع ىلاعت هللاىضز

 قوملا مايق ىلع هيبنتوا ةرفكلا ره رابخا وا ملسو هلع ىلاصت هللاىبص دم ةلاسر
 تذخا فورح ىه لاقنم لوقف لخاد اهعيمحو نيرسفملانء ةلوقنم اهلكف روبقلانم

 ءايا نوكي نا دعبتالو ملعا ىلاعت هللاو اهنم بام ركذنع اهب ىننةبساو لاعفاو ءاعسانم

 اهل تلق * ىعاشلا لوقك مارملانم لكشااهف فقوتلاىا ماكحالا ىلع ىفوقولاب الا ىلا

 هنا ىوه اذا محت'اوريسفتىف) قداصلا ىا ( دم نب رفعج لاقو ) *ىاق ىلتلاقف ىفق

 ىا.ىوه اذا هلوقو رون الا بكوكلاو ريكألا مجتلا هنال ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص دع |
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 قدا وا نيس وف باق ناكف ئاوذلا كرتو ىلوملا بحا اذا وأ نك اند ماقم. ىلا دمص اذأ

 ) راونالا نم حرشتا ىوه م هيلع ىلاعت هللا ىبد دمج باق مجنلا) قداصلا ىا (لاقو)

 قابرلا ملالاىلع ركنا ثيح ىناجنملا برغاو رارسالا نم هيف ثيناو طسدنا امل ىا

 اما هنا ىفعج نع لوقملاو اهيف مح و ىوهلا ريسفت ىف ةغللا ىلع لماحتن اذه هلوَس

 برقا وهو ىونزغلا ريسفن ىف كلذ هنع ىكح اك جارعملا ةليل لوزئلاب انه ىوهلارسف

 ءاطي نا لاقو ) هاوس اع قاعنلا نع ىا ( هللا ريغ نع عطشا لاقو) ىوغاللا قاقتشالا ىلا

 ردحش ةنم نال سو هلع ىلاعت هللا ىلص د6# ردحفاا رمشع لايلو ردفلاو ىلت هلوق ىف

 رمش نابسانن ذئتيحو نارقلا لوزنب ناف رعلاهنم رهظو ناّشالا هم نيس ىا ( ناعالا

 ناهز تي ةيالاإلا ناعم أ هلتملا )8 زالتللا» ىلك ١ؤكلا نال ةاغقيلآا ةرمقطلابا يتوعيؤلابا

 ةملظ نع ولذال ءاسالا لاوحا ىلا ةسنلاب ءايفصالا لاوحا نال ةلاسرلا ناواو ةوبنلا

 مالي 5 رسشعلا ىلادهلل مهنع ربعي نأ بسانتف ةيئاوهشلا تاباححلاو ةيناسفنلا تارودكلا

 هلاقام عفدنا اذمءبو رجفلارون روهظو حسصلا عولط» ةلاسرلاو ةوينلا ةينم ىلا وب نا

 ىلع هل ىفو ريشعلا ىللابللاب فدىم هب الاف ردفلانال دعب ليواتلا اذه نا نم ناحنملا

 رجحفاا ىنعم ىف نيرسفملا لاوقا اماو ىهتنا ظفالاف بسانت مدعو مظنلاىف رفات ركذام

 ةحطاىذ رمثع رشثعلا ىلايللاو ح..صلاوه رحفلانا روهشملاو ىنلال ةروهشش رشع لايلو

 رهشنم رخاوالاوا مرخانم لؤالا رشعلاو رجحفلاوا ةفرع رحفب رجحفلا رسف مث نمو

 ملعا ىلاعت ةياشلواضف عدا كلكناو ناتو

 4 همسق ىف سماخلا لصفلا زؤ-

 مظع ىا انسفنا ىف ةلمهم لادب دج نارمع لآو ةرقبلا اروةةاذاذاشأا ملجخارلا .ناكز تهد طافذ

 دحلا اذ عفنيال و ثيدح ةداهشن هانغ امهنع ىلاسعت هللاىذر نسحلاو سنا نعو لجو

 ىلاعت هللاىلص (هل) هناسحاو هناعا هعفن اعناو هانغ كنم ىنغلا اذ عفنال ىا دحلا كنم

 اهحتف زوو حصفا نيعلارسكب (هدنع ) ةعيفرلا هتلزنم ىا ( هتناكم ققحتل ) سو هيلع

 هللا لاق ) نكمت» ريغ ناكملاو نامزلاف فرظ لوالا ةثلثم دنع سوماقلا ىنف اهمضو |

 ءوضب مْسْقا ىا ( ىحضلاو ) هتاذو هامسم فيكف هتعنو هفصو مظع ىا ( همسا لج ظ

 مك ىلاعت هنال مسقلاب صخو اهءافئرا نيح هتقوب وا اهاحنو هلوقب دارملا وهذا سمشلا

 ساسالا رشح ناو ةداهشب ادحس هيف ةرخسلا ىتلاو مالسلاو ةالصلاهيلع ىسوم هيف

 انسأب مهيتأي نا ةلالدب هلك راهتلابوا ىحضلا ةالص ةليضف ىف ذخأملاوه اذه لعلاو ىض
 نكسوا همالظ دكر ىا ( ىحس اذا ليللاو ) ىلاعت هلوق ةلباقموا انايب ةلباقم ىف ىف

 امو انبر كيوح ىللاعت هناو ىلاعت هلوَقل هتمظع ىا »ع هدجح ىلاعت 0 همالك ىف هفلادح 0 ىأا
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 | راهنلاف رشل انه سس 8 ثدحلا هرون نم رم مهيلع شر مث ةملظ ف قالا قاخ هللازا نم
 نا لاب نا مارملا قيقحت ىف ماقملا اذهب بسنالاو هروهظ لاكو هرونو هنوض نسحم
 هرعش ىلا اراعشا لئللاىف ن6 5 و هيلع ىلاصت هللاىلص ههجو ىلا ءاعا ىحضلايف

 ءاياوا قارفلا ليلو لاصولا حسص ىلا امهيف ةراشا هيلاح ىلا وا مالسلاو ةالصلاهيلع

 ىلا_هت هللاىبص هلوق هيلا ريشإ اك ءاقدلاو ءانفلاوا طسبلاو ضيقلا ىىاقم نم هيلاح ىلا اء
 بوصنم ةروسلا ىلدلا حرش ىفو ( ةروسلا ) ثيدحلا ىلق ىلع ناقل هلا ملسو هيلع

 ا ىلع اهرجو ةفورعم ةروسلا هريدشتناىلع اهعفر زوخمو أ رفاوا تاق * ىنعاك لعش

 تايا ثالث اهلقا ةحرتم نارقلان ه ةطانط ةروسلاو ةروهشملا ةخسنلاىف م ضفاخلا

  ءاوتحاك مولعلا نم اهيفام ىلع ةيوتحموا هنم ةفئاطب ةطيحم اهنال ةنيدملا روس نم ةلوقنم
 أ اهن وكلف ةزمه نم ةلدم تناكناو ةيلصا اهواو تناك نا اذه اهيفام ىلع ةسدملاروس

 ىحال مك ىلوالاوه ىنعملا اذ هو ءىثلا ةيش وه ىذلا رؤسلان ف نارقلانم ةعطق

 ةروسلاىف كلذك سيلو هيلع ةلءتشم ىهامو ةروسلانيب ةرراغملا ىلع لدي لوالا ىنءملا ذا
 هللا ىلصى هلاك رث ناك ليقف ) قحضلاوة ةروس ىا (ةروسلاهذه لوزن بس فاتخا )

 قيلبال امي ىا ( مالكب كلذ ىف ةأرما تملكتف هب لزن رذعل ليال مايق ملسو هيلع ىلاعت
 0 يسوهيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ىكتشا ىراخنلا هاورام هديؤيو مالسالا لهال هركذ
 تيأر ال ككرث دق كناطيش نوكي نا وجرال ىنا ةأسما هل تلاقف انالثوا نيتليل م 2
 ىلعتلا ثيدحو هو ملسم ىورو ىحضلاو ىلاعت هللا ىا لزئاف كمانق مدع نه

 « تيمد عبصاالا تنا له لاقف تيمدق هعبصا ىف بيصا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا
 بهل ىنا ةأرما ليمج ما هل تلاقف ليلا موهبال اثالثوا نيتليل كف + تيقلام هللا ليبس ىفو
 نكسلا نبا ىوزو تازنف ثالثوا نيتليلذنم كبرق هرام ككرت دقالا كناطيسش ىراام

 ىلاعت هللا ىبص هتامت تناكو ركاسع نبا لاقف رغو هيلع ىلاعت هللاىبص هتامع ىدحا اهنا

 لوالا ديؤبو ريبزلا ما بلطملادسع تنب ةيفصالا تاكرشم نكم نهعيمج وانس سو ماع

 جوز لهج ىنا تخا ىه لبق مث كلذ هلاتلاق امهاعاو بهل ىنا ةأرما اهنا كالا ةياور

 ايف داحا دقو حبق مايالا اهينكيأل ىبرعلانبإ ركبونا ناكو ليم ما اهمسا ناكو بهل ىنا

 ناكو ءاروع تناكو اضيا بهل ىلا جوز ىهو بر> نبا نايفس ىلا تخا ىه ليقو دافا

 هدانسا لاقو ىحضلاو ةروس ريسفت ىف هكردتسم ىف كالا هرك ذ ريخالا لوقلاو لوحا

 لثمب ىا ( نوكرشملا هب ملكت لب ) ليقام ىلع نيرسفملا روهج هيلعو ( ليقو ) حمس
 ئنمع روتفلا نم هلاصتا مدعو هعاطشا دنع ىا ( ىحولا ةرتف دنع ) مالكلا كلذ

 (ةروسا!تازنف )امو» رسشع ةعضب كلذ ناكلب ليقوافصنو نيئنس ةدملا تناكو روصقلا

 كراك انها 1ىدطتلاو اين ةئنخ هلع قادر وانءراؤاللا ذه ةؤتتاف ور ىشلاو ئا

 سو هي و هيلع كانك هللاىلص دم عدو دق نوك رسثملا لاقف داو هيلع ىلاعت هللإ ىلخ ينل علا نع
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 ان هلاب نيلوقلا نيب عملا نكح و ىلقامو كبر كعدوام ىلاعتو هناحبس هللا لزئاف
 لاحرلا نم نوكرسشملا لاقو تلاقام ةأرملا تلاقف مهب يف ىكتشا هنا كاذذا قفتا ىحولا ىتف
 افيكلا دورصاف قيال مانتلال كرا امبالا ادمان لولا نا اع وزي ىو اضيبلا.لاقو التاب

 نوكرسشملا لاقف كلذ ريغوا هريرس تحن ناكاّديم اورج نالوا احام الئاس هرجزل وا

 وبا ىذاقلا هيقفلا لاق ) مهيلع ادر تازنف هضغباو هكرت ىا هالقو هبر هعدو ادمحم نا
 ( ةروسلا هذه تنمضت ١) اهضعب ىف كورتم وهو خسنلا ضع ىف اذك ( هللا هر لضفلا

 هللا ىبد هل ( هنادعمس :بانكيا عاونا ند ىا 4 ىلاعت هللا كاماوك نم زو ئضلاو ةروسىا ْ

 رب هللا هلك( || مغ امشي متمضلتا/ فا ميظعتال وا ةداب نيم نه ىلا لاق ( ملسو هيلع ىلاعت
 9. اس و ١ - ا

 م ومعلا ىلع قرم ل وكما اما ةديازلا نال ماقملا بسائل ةدب م اهأ وك نا قالو يحل

 ريغ مظعتال اهنوكو دحا نم ىنءاحام وحن مومعلا ديك وتاوا لجر نم ىنءاحام وحن ىننلا ىف
 را تائايك لف ند ةرومبلا هايه ماك امنا (كغال هناف ضعتلل اهنا باوصااف فو رده

 دوصقمألاو هرك ذ تعفر ىا همساب تهونو هعفر ىا ءىذأاب هون نم (ه ههبونشو ) هل

 هاوس امم هاناتساو ىلاعت هللا هصخ امي ىا ( هانا هميظعتو ) هناهرب عوطسو هناش ةعفر
 لوه كا هد ولا ناكو هو>و ةداسا ةذعسأىفو اة وصلا لوعفم هنا ىلع بصنخلاب (هو+و هتس)

 ا اهددا لاكعسا 5 دو ذا اسوا ةلقلا 8 معضاوم و ةاككلا ع عقوا هنأ الا ه>وا 7

 ىلاعت هللاىلص هلجال ىا 6 هل مسقلا ) ةّتسلا نم لوالا هجولا ىا ( لوالا ١ حي الاف

 هلا مظع ىلع لدن مث ىا 6 هلاح ند 0 ةروسلا هذهىف ىا 6 هَ هريذا (مع ( 2-0 هيلع

 ( ىحذلا برو ىا ىحساذا لالاو ىجفلا و ىلاءت هلوش ) هيفن ىلع هل مسقاا1 ناب نش هلاكميركو |

 هللا ريغ ميظمتيفنال قولخم مسقبال هنال كلذو هب مسقملا وه ن راي ةئاضم عقد دليل
 ىهنلا نا رهطالاو كرشا دقف هللا ريغبي فاح ند سو هياع ىلاعت هللا ىلد لاق اذا و ىلاعت

 هل اب رت هقلخ نم ءاش اع مسقيف ىلاعتو هناحبس قااظأ امو, قولا! ىلا, ةسنلا "كلذؤف '

 تاحتشب ( ةربملا تاحرد مظعا ن٠ ) كلذ ىلع هلمسقلا ىا 6 اذهو ) هناثل اهظمتو
 هناس مدقتا 4 هدسَع هّناكم ناس و هتسلا نم ىا )ع نااثلا ريخلا ىعك ربلا ند ءارلا دبدشتو |

 اهدعب واو همالو ةلعف ىلع مسا لك نال ةشلئم ءاخلا ليقو ةيحلاو ةليضفلاو ةلزئملا نعي |

 لك ع شباط اير كب 1ذ1 ليطيلو اداعوتا رز هع ت تي لال رام ايرساتلل كلل هان نإ

 ددون نا لأت الف ةوظحلا كتأظ>ا نا لوب ةبلا الف ةيظحال نا لثملا فو هنه.بيصنو

 هّتناكمناس هلون قاعتم ( هلو ) ىرهوجلا هركذ ديرتام ضعب كردت كلعل سانلا ىلا

 هروهظا ىلف لوءعفه فذح ( ىلقامو ب ففخنو لادلا ديدتب ( كبر كعءدوام )

 (كضغبااموإ) كءدول ريسفت ( كاكرتامىا ١ ةلصافلل ةاعارم هنوكعم هرك ذق.سب ءاقتك اوا

 ميدوتلا ذا عدوملا عطق كعطقام ىنملاو بترملا ريشنلاو فالا قي رط ىلع ىلق امل ريسسفت

 سس مروج وسو سسوس رمسس ووو ب معسعمسم كوع هه سمس

 1 جس ع وج عج هي ا ص سم ب زلط

 أ

 أ

/ / 
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 ءانغتسا عم اففخم كعدو ماشه هنباو ةورع أرفو هثدابعا قرافمالو هتعاط عطاق ريغ ىا

 هعدؤ نم ساسلا ريث ثيدحلا ىف ءاح دق نكل ابضام هب قطن ملف كرتب هنع برعلا رثكا

 هلوقك اضيا رعشلا ىفو هش ءاّقتا سانلا

 اوعدو ىذلانم امفنمظعا © مهسفنال اوهدقام ناكو

 هلوق ديدشتلا نمو

 هعدو ىت> بحلا ىف هبار * ىذلاام ىلياخ نهى رعشتسل

 نا الا فاالاو ءابلاب ىلشيو ىلع هعراضمىف لاَ لوالا ىلعو ىواو ىلو ىناي ىلق مث |
 6 كافطسا نا دعب ) اله ككرئام ىا ( كلمها ام ليقو ) ىبأي ىبا ىف كذاش فاالا |

 كمفرو كافطصا ذنم كمطقالو كالخام اسمهنع هللا ىغر ساسبع نبا لاق ال؟ ىا
 ةرخآلا رادلاو ىا ( ةرخاللو ) الئاق نع ىا ( هلوق ) ةتسلا نه ىا ©( ثاافلا )

 امئاد هنا ىلا ءاعا ىلوالانم كلريخ ةرخ آلا لاحلاوا ايندلانم ىا (ىلوالا نه كلربخ) |

 ( كل امىا ) ىزاغملا لها ماما هنا مدقت ( قحسا نبا لاق )ىلعلا تاحردلاىلا قرتلاىف |
 ايقاب كداعمىا 6 كعج سم ىف ) كريصمو هيلا لؤتام ىا مال عفرو دودمم زمهو ميم حتشي |

 ةمارك نم كاطعا امم مظعا )ىقعلاىف هللا دنعإ بتازملانم كلدعا امتبءاوشلا نم اصلاخ |

 ىنعن فوذحم دئاعلاو لوصوم ام نا ىلع كلام خاستلا ضعب ىف م5 ىوربو ( ايندلا |

 ىا'لهس لاقو ) ىلوالا ىف هكاطعا ئذلا نم كاريس ىئرخالا ىف مياطعا ىذلا
 أنخم نسفنلا ءىدلا ىهو ةريسخذلا نم ةمجعملاب ليقو ةلمهملا لادلا ديدعتب ( ترخداام |
 ةمجعملاب ليقو دحاو ىنمملاو مجعيو لمهي لءتفاىلع هترخدا لابو ةمجعم هلاذو بئاوثال '

 ةروهسشم ريغ هو ةغالا ةثا ىلا بسنؤ امندال نوكحيام ةلءهملابو ةرخاالا نوكيام

 كل ) هتاسبخ ىذلا ىنملاو ةحيح ريغ هيلع مكتوب ىف نورخدت ىلاغت هلوق ةلالدو
 ةيلعلا ةمترملا ىا ( دومحلا ماقملاو ) ةمالا هذهب ةصاخلا وا ىمظعلا ىا ( ةعافشلانم

 ىا ( ايندلا ىف كتيطعا امم كل ريسخ ) ةيرشبلا دارفالا عيمج ةلءاكلا ةعافشلل ةلءاشلا ١
 مالكلاو ىمدقلا ثيدحلاىف دروام هديؤيو ةموكحلا ذاغنو ةبترملا ولعو ةعفرلا نم

 تلق ىلع نطخ الو تفمتس نذا الو :تأزا نيعالام' نيطاضلا ىذابعلا تددعا ىننالا |
 ناكناو ةمارك نمضتب ماق» لك ةي آلا ىهاظوه م دومحلا ماقملاب دارب نا زوو رشب |
 نرخ الااوب نكزإ وألا ام لزق دفنا افلا ائركلا ةعافشلا أمك ب تل كلا لع نوركممالا ١
 امومع مالا راسو اصوصخ ىا ىتءال هيف عفشا ىذلا ماقملا وه ثيدح ةداهشب |

 مال هفذح دع هلخد فوذحم ادتيم ريخ (فوسلوىلاعتهلوق) ةتسلا نم ىا ( عبارلا )

 هب رقتو كيضريامىا ( كبر كيطعي ) فوستنالو ىا ةلمجا نومضم ديك أتل ءادتسالا
 ءاطعلا ناب ءاعيالل ريخأتلاو ديك أتلا فرح نيب عملاو ىضرلا ةياغ ىا ( ىضرتف ) كنبع

 (نتاك)



 هن 6 زي
 ءاليإتلا نع نال: ىعأ» نيرتتملا رك ١.مث كيطيسلو دوءسم نبا فحص٠ فو ةلاحال نئاك
 ىا 63 الآ هدهو 2 اهيندلاف 0 حتت ىلا ةراشا هنا ءاملعلا ضعل نعو ىرخالاف'

 ا ىا ( ةداعسلاعاوناو ةما ركلا 0 7 ةبا هذهو خسنلا ضعبىفو فوساو |

 :دازاذا منانم ة ديا كل يمال اللا تاتماولا» ىقعلاىف هدعوامو ايندلاىف هاطعاام
 ' مانالا نم دحا ةينك محال امن 0 عاونا تاقرفتمه ىا ناسحالا ىلع

 ىف هدعوو اندلاف هاطعا ام ىلع ةدايزال ةعماحو ىارحلاب ( ةدايزلاو نيرادلاىف إ

 لاقو هركذ مدس ( ق>سا نبا لاق ) ىلعلا تاحردلاو ةماركلا عاونا نم ىقعلا
 ةنس دادغب ىقوت' حعيراتلاو ىزاغملاب روهشملاو اهيف مدقملاو ريدلابحاص وه ىناسملتلا

 اوقفتا ةمئالانا. كلذو ةرؤاحمو مالك كلام نيبو هن ناكو ةئامو نيسّحو ىدحا

 ؤ قحسا نبا بهذو قاع ىريح حمصأ ىذ نم بدلا حرص ىف مع الام نا 2

 : لاق هلا لصاحلاو ملعا ىلاعتو هناح.س هللاو ةمثالا هاور ذاث هلوقو ىلاوملانم هنا ىلا ظ

 وهو ( جافلاب ( مالسلاو ةالصلاهياع هس ىلاعتو هناحع.س هللا ىا ( هيضرإ ) هريس ىفا

 روفلا ب ىا ماللانوكسو ءافلامضب مسالاو ميجلاب و ماللاو ءافلا حت حاحصلا ىفام ىلع

 | ه.لاقنم نارقلا فصوىف سو هيلع ىلاعت هللاىبص هلوق هئمو هلادعاب رفظلاو هناي>ا
 رفظو باغو رهظ هانعم ماشهن. ا لاق جاف هب مصاخ نمو لدسع هب مح -_ مولا قايصأ

 ىا جلاش هدحو مكحلا تأينم ل-ئلاىفو نيتطويض» نيتخسن ظنا قاما
 باوثااو ) ةكم حتفو ريضنلاو ةظيرقو ردب مويك 6 ايندلاف ) همصخ ىلع رهظي

 لهس لوك سيل قدسان بانه لوقلا :اذهو_قيعا ةرقنم هلوخاامم ا (:ةرخبالاف

 وهو. لقاعم :ئةملاو ءانيندلايف !ءاضر :ةيضتقم .ةيالانا ىلا ريق ثااث' لوق وهلب

 ماما ىا ةعافاكاإو زر دوروملا ىا )» ضواألا هيطعي ليقو ) هب لاو ئغفف 3 باوصلا

 هريسغو ءاطع رسفو ارفلا فوج ىف ديصلا لكو ءارضالب هلبق مف لكل اوعو 5 ارا

 انرب كلام ىلا نع ىا مل سمو ىراخللا ةياورف اعءاكسم زيثكلا ريانا ضوحلا

 زب لاقف 5 عفر م ءافنغا ىنغا دحسملا ىف مسبو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالو-ر

 0 كبرل لصف رثوكلا كانيطعا انا ميحرلا نمحرلا هللامسب ًارقف ةروس افا ىلع

 وه ريثك ريخ هيلع ىنر هيندعو رهنوه رثوكلام نوردتا لاقمث رتبالاوه كئئاشنا
 ةنلاىف رهن رثوكلا امها ةياورىفو ءامسلا موت ددع هتينا ةميقلاءوب ىتءا هدرت ضوح

 لّشعلا نم قرار ناللا نم اضاس دشا ءؤام ل --هىفو هنم هؤام دع ىا ىضوح هيلع

 نيغب ثغيو قرونم رخ آلاو بهذ نم اهد>ا ةنحلان٠ هنادع نابازيع هيف ثغب

 ىورو 2 تودص هلااتتم ايرح ىري هايم هداك ةقوف ءانف ةمومضم ةمدععم

 ههجو هللامرك بلاطىا ن.ىلع وهو 6 ملسو هيلع ىلاصت للاىلص ىبلا لا. نسور
 ةيا نم ىا 4 اهم جرا نأ. رقلاىف 4 ها سيل لاق هنا )) هزيم 0 ىلعتلا 23 9 ىلع



 ىلاعت هللاىلس هللالوسر ىذري الو ) هلوقب ههجو نيب مث" ىضرتف كبر كيطعي فوسلو ا
 افوقوم ةلحخلاىف ميعنونا اضيا هلع ءاورو 6 راذلا هتمانم دحا لخدينا ملسو هياع

 ىلات هللاو ىلرهظدق ىلحخلا لوق اذهب لطف اعوذرم سودرفلا دا.مهىف ىمليدلاو

 ااديققلو هاج لا لقا تا النو ةيكنلبا ندد نتن دلعاؤح_للجلا اذه نا معا

 نانلاو يت نما نا وح زاالا نشا للإق"ةلزتلابل هناك وا رو ا ىهتنا كفئتست
 مث نمو اهيف مهتاصع ضع لوخدب انذؤو. درواع لكشف حصنا اذهو ىحلدلا لاق

 ديالذا مهبونذ عي ةرفغت نينمؤملا عيمج ءاعدلا زوال هريغو مال_سلادبع نبا لاق
 الئهوم ىنس لخد نملو ىدلاولو ىلرفغا بر هضراعيو هف مهنم ضع لوخد نم

 عيا ظفل ةيالاف سياذا ةعوفدم ةضراعملا نا ىنءالو ىهتنا تانمؤملاو نينمؤمالو
 مسو هيلع ىلاصعت هللا ىلص هناب عوفدم اضيأ قباسسلا لاكشالاو اهلك دارفالل لماشلا

 قانيالف ل قتملاف ما ادهو الماك هتما عيمج هتءافش عقو اذا الا الماك ىضر ىضربإال

 بلاط ىا نبى منع ىذمرتلا ثيدح ىو اذه لمأتف: ئذاملاىف رانلا.ةماالا لطم لوخد
 3اس اساور مام وتل وكانك ذب كرش قاع ند هجر طار
 قامت لوف ادن وتلا لثال ناقل ىف "ةيإ حرا. لاقو' هاعب نمل كلؤإ نؤدام نفت ؤا هه كرش
 بذكر نم ىلع باذءاانا انيلا ىحوادقانا ىلاعت هلوة لقو روفكلا الا ىزات لهو

 ليقو ريثك نع وفءيو مكيدبا تبسك امف ةببصمنم مكباصاامو ىلاعت هلوق لبقو ىلوتو ٍ
 مهسفنا ىلع اوفرسا نرذلا ىداسعاي لق ىلاعت هلوق ليقو هتلك اش ىلع لمعي لكلق

 ةياالا ندب متتيادتاذا اونءأ نيذلا اهيا ىلاعت هلوق ليقو ةيآلا هللاةحر نم اوطنقنال

 اهب رارتغالان ع اناهن ىتلا ةيناقلا انايثدل طانتحالاب انما ىلاعتو هناحبس هنا ههجوو
 اههيف اس فل اذاف اهيف ةداهزلاو اهنع ضارعالاب انيماو ام ءانتعالاو اهلا نوكرلاو

 دلخلا راد ةيقاسبلا رادلاب فيكف همالك نم ةيا لوطىف اهتراقح عم هيلا اندشرا اب

 رخآ لوق هيفو ميركلا ههجو ىلا رظنلاب ىتادياللب ىنواسبال ىذلا ذاذتلالاو ميلاف

 ةعسلاو مكتم لضفلا واوا لتآيالو ىلاعت هللال زئاف كفالا ثيدح نم ملم حيت قام وهو

 لاق مكل هللارفغي نا نوبحتالا او-فصيلو اوفعياو ىلاعت هلوق ىلا ىنرقلا ىلوا اوتؤينا

 ىهتنا لسج وّنغ هللا ب اتك ىف يا ىحرا هذه كراملانب هللادنع لاق ىموم ن.. نابح

 نارقلاىف ةيآ ىحرا نا امهنع هللاوضر سابع نبا نع هكردتسمىف 5 احلا جرخا دقو
 هللارذحمو ىللق نارقلاىف ةيا فوخاو اذه ىلق نيمطيل نكلو ىلاعت هلوق ةمالا هذها

 كبر شطب نا ليقو نويهذ: نياف ىلاعت هلوق .ليقو نالقثلاهيا مكل غرفتس ليقو هسفن

 زانلا اواو ةفينح ىلا نعو تائيسلا او>رت>ا نيدلابس> ما ىلاعت هلوق ليقو ديد

 اسماك ذلاألا يدع ول ناسنالاوإ لا ةلؤم ا قفاعلا نعول 6 رئت تاع ىلا
 هنا ىلا ءاما ءاحرلا ىف ةريثعو فوخلاىف ةعبس تاب آلا تءمتجاو ىَهَتْنا تاحلاصلا اولمعو



 هن دنقلا دلي
 هيلا ءدعام زاقتسلا رميا © ىتنماا() هاقع كراجز بارع دءابجر قلع ل( يضم هجر قس
0 210000 
 فاتخاو ةنطابلاو ةرهاظل اهمعن امه دارب امهعامجا تقونا رهظالاو ليقام ىلع نافدارتم

 اهحتش ليقو ىتك نيونتلاو ريمكلاب ليقو ىحرك نيونتلاو حتفلاب ىلا ليقف ءال الا درفميف

 حتفلاب ليقو ىحاك ءايلابو ماللا نوكسسو اهرسكب ليقو ول لك واولابو ماللا نوكسو
 ةيش ىف ) هو#و هتهجو هدنع ىا ةدحوملا حتفو فاقلا سكب (ه1ق) هلوقو نيوذتلا كرتو

 هيلا نسحب اًهباس هيلا نسحا اك ىلاسعت هناب احيولت ميتيلا اماف ىلا امتي كدجي ملا نم 6 ةروسلا

 لقاك اًمحال

 ىقب اهف نسحي كلذك « ىغمامف هللا نسحادق

 ردصم ( هتبادهنم ا هلوش هيلا راشاام ةروسلا بيتر“ فالخ ىلع هلادروم ررذو دّامش

 ىلاعت ِهِلَوَش ةدافتسملا ىا ( هل هادهام ىلا إ هانا هللا ةياده نم ىا هلعاف ىلا فاضم

 اسهءيلع كلدو اهيلا كادهف ىا ىدهف ةعب رسشلا ماكحا ليصافس الهاح ىا الاض كدجوو

 نيب هل ّللاعمْط كسفن ىف كتياده ىلع ةدايز كب سانلا ىدهف ىا 6 هب سانلا ةيادهوا )

 ىلا ديعلا امهب لسصي نيذالا ليمكتلاو لامكلاب امهنع ىبعملا ةيدعتملاو ةريصاقلا ةيادهلا

 ىعدب ملعو لمعو 3 نه مالسلا هيلع ىسع نع درو ليحتلا ةينئيمو ميظعتلا ماقم

 ظ اهلا ان رشا ام ىلع ريداقتلا نه ىده ق ىا ( ريسافتلا فالتخا ىلع ) اهظع ثا

 هل . هل لامالو 2( ىسانلا هب ىده ىبءع وأ هللا هاده ىنعمي امأ ىدهف ريرادتلا نمحضف

 نموا ةحئذخ لامن هاطعاىا 6 هانا امبإ هللا (هانغاف ) هلامال هنوك نمو ريدقتلاوا ةيلاح

 هحتشب و ىلاسعت هللاهاطعا اب ىضر اذا ةعانق ىضامملا ىف نونلا رسكب عنق نم وهو دفنال ظ

 نسحاامو احيولت ضرتعملاو احب رمت لئاسلاىارتءملاو عناسقلا هنمو هاوس ام لاس اذا اءونق

 لالا لها نم لاق نم لاقام

 عمطلا نم رضا يدا عنقتال و عنقاف د عمطنا دنع راو * عنق نا رح ديعلا

 هانغب مهنع كانغاف قاما ىلا احاتحوا اريقف ىا الثاع كدجوو هلوقنم دافتسم ىنءملا اذهو

 «امتيو) ةمايقلا موي فاول تحن هنود نمو مدا هلوشوهيلا راشاا هاوس نم لك كيلا جوا للب
 حتش ( بد )) بلاط ىنا همع ىلاهاو اف هتدالو لبق هبا تومل هل با ال ىا امتي هنوك نمو

 لاق ىت>همهو همضونءبهذاو (ةمعديلعا) فطغو همحرو هلقرىا نيتامهملالادلا ريدك و ءاحلا

 انيفد بارتلا 0 دمشسوا ىت> »* مهعمج كلا اولص نا هللاو

 انو.ع كنم كان رقو ريشراف # ةضاضغ كيلعام ك صاب عدصاف

 ' ىلاعت هللاىلص هيلا راش باقلاىنغ ىا 6 ىنغلاو ةعانقلانم هباق ىف هل_ءج امبوا ١ متانغلا

 | تك ةعاثقلا'هلوشل 9 [نيلفتلا "قى 2لؤرعلا اطيقلاب جفورلا هتك ن 2 يفعل لسلاملوشن مسو هيلع



 ه- ةادملا# دس

 ْ ندحاو ( هنلا هاواو ) ادد لادلا ناك اذاالا ميقتسيالو بوصنم'ةمع ةخسن فو

 اد ودم دعم ىواو هلاع ادع نم هلمحو هلاح ةلهح ىف ةسفن ىلا ةمضص ثيح هيلع هتعب رت ىف

 ىا (هللاءاوا ليفو ) رهشا رضقلا ف موزالاناك رثك ا دملاىف ةيدعتلا نكل اروصقموا |

 ىا هللاىلا ءاوا ةخسىفو هساعرو هتنامح للظ ىف اظوفحم هتبافك و هّبانع نيس اظودحلم |

 | نمالا ساو هيلع لكوتو الاخ ءائعمو انوصقم هللاىلاىوا ىورو ءاودامع هادي ءانمما |

 هللالوسر درفامل لس هنا قداصلا رفعج نع ىكحامىلا بسنا ةريخالا ىناعملا هذهو هيدل

 قواذعمال ق> هيلع ن وكي الما لاق هرغصق مدي ناكف هبيونأن د م و هياع ىللاعت هللا ىلص

 ةمالع نم سانلاب سائت_-الاناف قالا ريغي قاعت هل نؤكيالثل لاش نا نكعو ىهتنا

 ةميتب ةرد وه لاقنم دارم اذه كلئاع ريظنال ىا ( كل لاثمال امتي لبقو ) سالفالا
 000 11 قذ مرلاو ةروشلاف رك الز وةينأ نع ةم ونت ةعوتم لوف لأ ءاصع

 ١ دوجولاو ( هيلاكاو اف ) ريظنلا يدع شي رقىف ادحاو كدحملاءانعمو ريسافتلا عدب نم هنا

 , لاوحا ىهف ةفداصملا ىنعمي وا هلىناوث ليعاف٠ الئاعو الاضو اهتيف لعلا نمي ةروسلايف

 ةيانملا ةياعز ىلا ءاعا فنصملا مالك ىف ةيادهلا ميدَقت هجو لعلو لوالا لوعفملا نم

 وهف ةرولاىف٠ىرك ذلا بيئرتلا اماو ةرا.ءلإىف بيئرتلا ديفتال واولاناىلا ةراسشاو

 ةل.اكلا ةيادهلا ققح هدعبو غولبلا لبق ميتيلا دجوي .ثيح ىعوقولا دوجولا قفو:ىلع

 كب ىدهفإل لالضىف سانلاو ىا (كدجي ملا ىنعملا ليقو) ةيلمعلاةعانقلا ةياعر مث ةيملعلا

 كدجو ذا امتي كب ىواو) ةليع مهيفو كدجو نيحاريقف ىا ( الئاع كب ىنغاو الاض

 ةروسلا ةيقب نم هدعبام ةلمجاىف هعيالي ناك ناو اضيا ريسافتلا عدبنم اذهو مابا مهيفو
 رتتالف انيقف وكل لئاسلا اتا: كك لاح رك ذتو. ريقالف ميليلا اماف ىلاعت هلوق ىعو

 ١ ةيادبلاب لءلاو ةيادهلا راهظاب ثدخ كير ةمعنساماو كرقفلاح رك ذتو رهةنالورج زئالف

 نكميوعماسلا مهف ىلع اداتعا اشوشم رشنلاو فالا نوكيف كلهج لاح رك ْذنو ةياهنلاو

 ثدحتلا ناو هريغو ءادردلا ىنا لوق وهاك معلا لاؤس دارملا نوكح نان انين وج نإ

 ثدحتلا سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوقل باقلا رسكنملا ريقفلاىلا ناس>الاوه برلا ةمعشس

 معا ىلاعت هللاو صخالا دارملا هنم دافتسيو معالا ىنعملا ىلع لمحينا نكميو ركش عناب

 هب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ءر تيا فدل دبس ( ءرك دو هناتك ىف ائارك

 ةزمهلا سكب (هناو) ةيطعلاو ةمعنلا ىنعمي ةنملاعمح (نفملاءذهب) نايسن نعامشان ال نانتم ازيك ذت

 نم مولءملاىلع ) مل-و هيلع ىلاست هللاييصوهوا هناحبس هللاوا ناشلا_ىا لاحال واولاو

 نم ( هلمهي مل ) ريرحتلانم قبسام ىلع ريسفتلا عاونا نم للعام ىلع ءانب ىا 6 ريسفتلا

 ىا (هّميو) هرقفىا (هتليعو) هلهج ىا (هرغص لاح ىف ىلاعت هبر هكرتي+ ىا لاهالا
 . فطع (هعدوالو) ىلاعت (هب ) .ةلءاكللاهتف رعم ىلق امفو ىا 6 هتف رعم لبقو ) هسادقتت
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 هلاسرا دعب ىنءملاو ةيهللا تاماقملاب ( هنافطصاو ) ةينسلا تاما ركلاب ( هصاضتخا دعب )

 هافطصا ناك دقف الاو هتلزئمو هدنع هتماركل هتقيلخ ىلع هابتجاو هافطصا هنا همالعاو

 مداو ةباور ىفو نيطلاو ءاملا نيب مداو اس تنك هلوق ليلدب هتيدبا روهظ لبق هتيلزا ىف

 مث هتوبل لاح لادجتا الو ةئيبالف هتقوىف امهنم هداحما دايم مدآو ىا هتنيط ىف لدجنم'
 ليواقا ةتس ىدهف الاض كدجوو ىلاعتو هناحبس هلوق ريسفت ىف لاوقالا صخام نا ملعا

 كدجو هلا اهيناثو اهءاعب اهيلا كدشراف اهماكحاو ةعيرمشلا نع الاض كدجو هلا اهلوا

 كدجو هنا اهثلاثو ءايحالا ةعطاقلا نيهاربلاب كرما نيف ءادعالا دنع ةلالضاا ىلا ابوسنم

 الاضض كدجو هنا اهعبارو لاصولا ماقم ىلا مهنع هبت زيمتام ىلا كدشراف لالض موق نبب
 بلعث لاق ةماسملا جوزتيال كرشملا نا كل نيبف ةرفكلا ضعبل ةيلهاجلا ىف كتنبا جوز

 كاراف ةنيدملاو ةكم نيب الاض كدجو هنا اهسماخو ةب آلا هذهىف ةنسلالها لوق وه اذهو

 هدجو قبيح ةكم باعش ىف ريغص وهو هتلالض ىلا ةراشاوا هنسو هيلع كلدو قيرطلا

 الاؤ كدحو هنأ اهسداسو باطملا كعع هدو ىلا هادرف نشل نق نهد لحرو لفوت كَ ةقرو

 كيلع هللا لضف ناكو مت نكتملام كيلع و: ناكمالاثل ول اباتككال ام يرد اعتن كام للاعت

 رهظالاو ىلحلا هبحرصام ىلع ضام لعف ( هيما ) ةتسلانم ىا ( سداسلا ) اهظع
 ماع لعاقطمقلا ا فام ردصم 4 هيلع ةحمعت راهطاب ( هل وعفم ىلا كاع ردص»د» نأ

 هنسحاام ىا ( هيهفرششام ركشو ١ مومعلا ديفتدق درفملا ةفاضاذا هيلع هن منام عيجف

 ركشب امايقو ةمعنلاب :ا>< هراهظاو هب هفرششام طسد ىا ( هريشنب ) هيدل .همظعو هيلا

 عفرو هبهف رشام رك ذ ريمشتو ىا ( هركذ ةداشاو 20مل لاطلاو ةطعلاب ارا>تفاال ملا

 ناف ث د كير تمعنب اماوىلاءأ هل ودب ا) هلاخ تفي رعتو هنا و هسا ءالعا وهن اش ميظعت وهردق

 ىرخاىفو ثيدحتلا ةخات ىفو ركش ةمعنان ثدحتلا ثيدخح م اهم ثدحتلا ةمعنلا ركش نم

 هللا عنا اذا ثيدحل اهو2و بكرملاو سداملا ىف اهراهظا اهب ثدحتلا نمو ثيدحلا

 ىلاسعت هلوق ىنءم دهاجم لاقو من ماك مضاف مهماما هنال ( هتمال ماع ) 5 هيلع ىلاعت

 ىلع هي الا له ىلوالاو عئاديلا ىلع لمكقلل نازرقلاو عئارمشلا ثب ثدُح كبر ةمعن اماو

 تاعاطلا نم هلعفبام عي جم ريم نيحلاصصلا ضعب ناكام اشنم اذه لعلو ةمعتلا موم

 ثدحتلا هيلع بحيف هيلع انهم ىلاعتو هئاح.س هللا منا ةمعت اهنا ىلا وح هناك نيكلاسلل

 ريمض نم ةمزال لاح ( ىلاعت لاقو ) اهلعف ىف هبنودتّش سانلا نا دصقيدق هنا عم اهب
 هبر تايانم ىأر دقاىلاعت هلوق ىلا ىوه اذامحنلاو)) مي ركلاهبانجحب قيلال امع ايلاعتم ىا لاق
 لب واقاب ) ابو>صم افالتخا هبدا رماىف ىا ( مجالاو ىلاعت هلوقىف نو رسفملا فاتخا ىربكلا

 هللا ىبد )ع هل صاخ 0 اهراهطاب 5 ىا 4 ادهو 2 هيلع هثوعل را قرب نإ بد>ا كيع ىلع



 عباسلا ىريداكبالو ىليهسلا هرك ذام ىلع بك اوك ةعبس ىهو اهيلع هتبلغا ايرثلا وا موجنلا

 ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناف ابك وك رسشع انشا اهنا ةقيقحلا ىفو هتاف اهنم

 سابعلا نع تبان قي رط نه ةمئيخ نبا رك ذاك هرصب ىف ىلاعت هللا اهلمج َةوَش اهلك اهارب

 اههلاقتنا ىلع اوه.تق اهنودنعي اوناك مهنال ةيهزلاوا مو هيلع ىلاسعآ هللا ىلص ىنثلا مع ظ

 هرادكناو هراثتناوا هبوسغ هاوهف هب حرب ىذلاوا هريسشتىف ىون زغاا هركذاك اهلاوزو

 اذا مضلابو برغو طقداذا حتفااب ايوه ىوه لاّغذا هعواط وا هضاضقنا وا ةميقلا موب

 امحنم لزن هلال 6 نارقلا ) وه محنلا نا ليواقالا ةل<نم ىا ( اهنمو ) دعصو الع

 عقاومب مقا الف هلوو هديؤبو لوزنلا ىنمع ىوهلاف ةفلتخم تاقواو ةددعت» تاءفد ىف

 هذه ءاملعاو ةباحصلل سنج مسا هنا ليفو نب رسفملا ضءب هراتخاام ىلع تان الا موحتلا

 ىاعملا نيع ىف هركذ متدتها متدتقا مهين موحتلاك ىناحسا ةمئالا ديس نع درو اك ةمالا

 سو هيلع ىلاعآ هللا ىلص ىلا توم ىنع توملا نع ةيانك اذه ىلع ىوهلاف ىملدلا لاق

 ىووهلاف هئافو دعبو هنايح نمزنم متا ءادتهالاو م ءادتقالا ناف هدعب ىقحالو ىهتنا

 دمحم ) هب مسقملا محلا ىا ( هنا ) قداصلا ىا.( دمخ نب رفعج.نعو )ولعلاو روهظلا ىنءع

 نوك عم ةالصلا نودب مالسلا فنصملا رك ذبام اريثكو ىحلدلا لاق 6 مالا هيلع

 لضفا عملا امئاو هركبال هنا ىلع هريغو ىرزحلاك نوقَحْلا تاق * اهوركم اهدحا دارفا
 ىلاعت هللا ىلص وه لب لوقا ( مل-و هيلع ىلاعت هللا ىلص دم بلق وه ) رفعج ىا ( لاقو )

 مهللا درو دقو رارسالا هنم ءاضتسو راونالا هنم راثتسإ رون هيلاقو هيلّشا 5 و هياع

 روهظلا ىنع ىوهلاف ملعا ىلاعت هللاو مدقتام ىلع ارون ىلاءت هللاءامس دقو ارون: ىناعجا

 نع هتنغو هبر ىلا هلم ءاوهب دارملا لعاف هباق ةدارا ىلع اماو روالا ىنمءىف ىهاظ وهاك

 ءامسلاو ىلاعت هلوق ىف لبق دقو ) هلوق هلكةدارانم هانلقام ديؤيو هبح ىف هتارغتساو هريغ

 لمعتسا مث اليل ىت آلاب افرع صخو قيرطلا كلاسل هلصاو اليل ىدابلا ىا6 قراطلاو

 مظع ءىش هنا ىنعي وهام هنا كملعا ءىش ىا 6 قراطلام كيرداامو ) هيف ىدابلا ىف

 هيف ذفنيف وضب مالظلا بقثي هنآك ءىذملا ىا ( بقاثلا محالا ) هناهنبب مث دحا هفرءيال
 هب نيب مث ماع فصو الوا هنع ريع (لضو هملع ىلاعت هللا ىلد دمحم اضيا انه محلا نا ) ىا

 نب نوب امهش ناكناو ه؛ىدتهي الك نا عماج هناهربأ ايظعتو هناثل اميذشت هصخن

 ىا ( تاياالا هذه ) تءمح دقف ىا ( تنمضت ) قئاقحلا ريسفت ىف هلّعن ىا ( ىماسلاهاكح )

 ( هفرشو هلذف نم ) ىربكلا هير تايا نم أ رادغل هلو5 ىلا ىوه اذا مجنلاو هلوق نم

 ىذلا ريثكلا ءىثلا ىا نيتلمهملا لادلا ديدشتو نيعلا رسكب ( دعلا ) هريغ ىلع دئازلا ىا
 ركلاو نيعلا ءا6 ةعطقنم ربغ ةدام هل تناك اذا دع ءام لاش ءاملا ىف هلصاو هدام عطقنال

 (ىا)ج

 ىجدلا لاقو دعال ريمضلاو هلق عطقني ىا 6 هنود ) فش ىذلا دعلا ىا ( فقام )



 دميسيلللل بببيبييبيبيبيحبييبببيبببص ببي يييي ييييييببسههس ههه مب سلسل

 هير تانآكن» 7 هنأو 0 امه ءىرقم ديدشتلاب نذكك فيقختلا فكر و ملا ىنعكب 1

 اذهددعلاأضيا دعلاو ءاصقن كا و نك ىا ح فلاب )ع 1 03 0 لك نود فش ىا

 ىأرلانع وه امنا هب قطنيام ناو ىدرلاو لالضا! ىلا ىدهلاب ىمسملا رافكلا تبسن املو

 ةياده ىلع ) 1 مظع ىا 6 همسا لح مسقاو 0 مهذكو مهيلع هللا در ىوهلاو

 ىوواانع ( همظعت ىا لاق ثءح عنااش عادلا برغاو هةتدابس ةءارب ىا( هه زلت و ىطصملا ش

 هلصواىجح وي نحو ) هولتم ىا ( هاو ) أرق ىا ( الئامف هقدصو ) ىرؤلل هب ريخا امف ىا

 له بوصنالا ريمضلا عج سم ىف فال ىلع ىوقلا ديدش هماع ىا © ليربج 0 هيلا

 نم( ىوقلا ديدشلا ) ليربج ىا ( وهو )) ملسو هيلع ىلاعت هللاىفص ىننلاوا نآرقلا وه

 ةداعلا قراوخ ءاديتباىف ةطساولا اوه هنأل ءاوق دندش ىا اهلعاف ىلا ةهيستملا ةفصلا ةفاضا

 اوصاف دومثموقل ةدحاو ةخيص هحايصو اهبلق مثءامسلا ىلا اهعفرو طول موق ىرق عالتقاك

 لوقلا اذه سنو ةمكلاو ةردقلاو ةوقلا ديدشىنعي هلالج لج قحلا هدا رملاليقو نيمئاح

 ىا ( ءارسالا ةصّش هتايضف نع ) هتحاس ةءاربو همسق دعب ىا «ىلاءتربخامث) نسا اولا

 ةردس ىلا هتاهتناو ) هلوشب هيلا راشاك ىصقالا دجسملا ىلا ءارسالادعب ًادتبملا جارعملا ةيضَه
 نبرسفملا رثك ادنع ىهو ىهتنملا ةردس دنع ىرخا ةلزن هاردقلو ىلاعت هلوش ىا ( ىهتنملا

 امفدرمصب قيدصتو ) قئالخلا ع اهلا ىهتن نئرعلا نع نع ةعادلابءاطلااف ارك

 هرم مواهب هيلع هللاىلص ىلا اا لع :علإ ىأ راف داّوفلا نانكام ىلاعت هلوش ىا 1-8

 ةيسدقلارومالا ناف هل رانا هرمص) هلق قد) ام ىا هناحيس هتاذزنموا ليريج ةروص نم

 هفرع هنال بذكل هلاقولو كفىعا+ ءآرامل هداؤف لاقاموا يصيلا مث باقلاب الوا كردت

 ىداؤش هتبأر لاق كبر تيار له لئس دقذا اليبحال انيَغ هرصب ةءاراك هداؤش

 هللا ىف هنا نيعباتلاو ةباخصلا قالتخاو نيرسفملا لوقو نيثدحملا تاياور نيب عملا 9

 ىأ رىريمضلا ليقو اذه هنريصب قىرخاو هريصبب ةرم نيت يمص هير ىأر سو هب هنأع 50

 ذئنيح انيهه ةيؤرلاو هققحتو هقدص لب هارام داؤفلا بذك ام ىا هسفن داوقلا ىلع اع

 ه> ورع دنع ءارسألا ةليل ىأر أ ىركلا هدو تايا نم قاردتل هلوش ىا ( ىركلا

 تاياالل ةفنص ىريكلاو ةديزم نهف اهلك وا ةيتوكلملاو ةيكلملا هنايا ضعب ءامسلا ىلا

 ةروس لواف) هير تايا نم كك ىا (اذه لثمىلع) ىلاعتو هن أحس هللاىا (هسدقو)

 ىصقالا دحيم لاىف انئابانم هيرئا:هلوق نا. رهظالاو انتايانم هيرنا هلو ىا ( ءارسشالا
 ىذلا ىا ( هفشاكام ناكاملو ) ىلعلا. تاومسلاف ىربكلا هبر تايان» ىأردقل هلوقو
 معز ناو هءاطغ عفر ىععال ءادّنا هاو هيلع علطا قع هتيؤرب ىا( مالاسلا هيلع ( 8

 كاللانهام ءاطغ عفر لاش الذا ماقحلل ةترساتم مدعلو قلو لاقل ىنعملا اذه داراول هنال

 ةمظعلا نم تومظعلاك رهقلا ىنعع ربا ند. ةغلابم .تولعف نيتحتش ( توربلا كلذنم )

 ةيؤرلا لمحت ناالا | ىهاظلا ب دهاشب ال:ىنمملاو ىنعم _- لع لديام اي هنا دارملاو
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 صهاظ كلما أ ىلع نوققحلاو ةحرلاو . توةهرلاو ةيهرلان .٠ تو.هرلاك كلللان

 طيمنال ) ىولعلا توكلملاو ىلفسلا ملاعلا كلملاب دارا ليقو اهئطاب ت وكذملاو ةنطلسلا
 ماهفالا روق تاريسفتلا قاقتعا هوحنالو تاريبعتلا عاونا ةله نا ىا ) تاراعلا ب

 اركتا لهم نع الضف هلفا ل نع اه زدعمل )ا لوقعلا 2 هلفا ىا ( هاندا عامس لمح )

 امهب دارملاو ءاعالاىلع فطع ( ةبانكلاو ) هوو بجاحلاو نيعلاب ةراشالاك ءافخالا

 | ىلاعتو هناحس هنا لصاحلاو 6 ميظعتلا ىلع لادلا ١ هلوق ليادب عيرصتلا كرتو معولتلا
 لب ربج ىا 06 داق لاق ) ةمظعلاو ةماخعفلا ىلع ةلادلا ة 4ةههب لأ اع هفشاك مع ىتكوأهواو نمر

 هيلع ىلاعت هللا لص صاصتخالا ماقم ىلا لصاولا صاخلا هديع ىا ( هدبع ىلا ) ىلاعت هللاوا

 مالل_بااو ةالصلا هيلع ندع ىلا لب ريج هاح واام لب ريح هد.ع 2 هللا ىجح وأف ىنعملا ليقو

 ىنعملا للو هتما لبق ةنحلا مثالا نه دحا لخدال نا هدبع ىلا ىجوأ مهضعل لاقدقو

 ( مالكلا نم ءاعالاو ةبانكلاب نم رلا ىا ( عونلا اذهو ) هيلا جواام ةلمح نم اذه نا

 هةحاصقلا ىا ( ةغالبلاو ) ديدسلا رظنلا ىا 6 دقنلا لها هيمسس ]ب هعاونانم ىا

 ىحولاب ) ةضفلاو بهذلا ةفراصب مه اهييشت هج رهبو مالكلا ديحن نوفراعلا دارملاو ظ

 اهذا دحاو ىنءل ناهسا امهف هيلا راشملاو هب ىجوملاب ةحارصلا مدعل انه ىا ( ةراشالاو ظ

 ىا ( وهو ) ءانخواخوضو توافتبدق ىنللا مالكلاو ماهلالاو ةيانكلاك هباقدصام دحا

 ةهباشملا ماكللا عماوج هنا ثيح نم ىا 6 زاالا باوبا غلبا مهدنع ) امهب ىحسملا عونلا ظ

 بهذ لك ركفلا اهيف بهذ. ةريثك ناعمو :ةريسي نايم اهيف ثيح زاغلالل ةمهم اهن وكل

 ازاجا هيلع دئازوا هلواسموا هانعمنع صتاناما مالكل كل يقو اذه اهيلا فارصنالا نكمي ظ

 اها قرط تاراعلاو دصاقملا ىف ىناعملا نا ثيح نم لوالا اهالعاو ابانطاوا ةاواسموا ا

 ةاواسملا هيلو كولسلاب ق>ا ناكف قيرطلاف برقلاك كلذ ناك رالي ظ

 دعيلاك بائطالاو اهيلع ةغوصم تاراعلا ةغايص رثك او برقلاىف هلاهئافتقال ناحتسالاىف ظ

 ديك وتلا ماقمو ظعاوملاو بطلا بابنه هيلا جاتحي امفالا ايلاف اكورتم هارتف قيرطلاىف |

 مهلئاق لاق لاو>الا فالتخا بس لاقم ماقم لكلو

 ءامقرلا ةفيخ ظحالملا ىحو * ةراثو لاوطاا بطلاب نوموب ظ

 ترسحنا ) ىلاعت هتمظع ىلع تالادلا ىا ( ىربكلا هر تايا نه ىأردقل ىلاعت هللالاقو ) ا
 هلقع اذا اذك مهف لاق با تلقلا ىلع.( قوتنا مولاةلاز زا نع :راضلعو مهف ع .ء )ع ماهفالا

 تم سم
 ةغاام ) توكلملا باح ن 2 هدهاشو) ة هف رعللاو يسعلا أها دا رملاف ' ةريصضب 0 ةيؤر ' ىلع

 ديخ.اال ىا ماللا ديدشا ) لقتسنالو ) ناك ريح ةللاو ةفةلعا ه>و ىلع 0-2 نع

 . ةيج نه ءابنالا ف نمرلا نم ضمنا ءاعبالا لاو ضعرب قاعتم 6 ءاميالاب ) هيلع علطاو ملسو

 | هحاضي أ ىف سدلام ميخفتلا نم هماهبا ىف هاوس هينك ملعبال اميظع ف ىا( ىجواام (ر و



 ل وج ا ب يو
 (مالحالا تهاثو ) يقلب هريس ثيح ىناسملتلا برغاو ةلصفم هنا زجا ناس ءىذلا ليصفتس

 انه 'ىش ةفرعم ىلا دتهت يف ( ىربكلا تاياآلا كلت نييعتىف ) ةريحت» لوقعلا تبهذوىا
 ىلاعت هلوقل بالا هل< لقعلاو اهريسفتو اهشيدت ىا تاي الا كالت ريمعت ىف ةخسن ىفو اهمترنكل |

 ( يبتعد ةنئمناه لنا 00 لاقل ونا يلركاقاإ علاق ١ اذب_ نراقب و كولقي مهل ا نركت
 ا ىلع ىا هلعاف ا فاضم ردصم 4 هللاماللعا ىلع 0 ةهاسلا ىا ( تاياآلا هذه ) (تلاق ىا

 مالا هيلع ةئاقص ةيقثر هتاذ ريهطتب ىا ( هتاج ةيكزتب ) ىلاعتو هناحيس هرامخا

 (ىرسملا اذهىفإ) تاوذلا ف ىر# ىتااىا (تاق الانم) هتلج هللاظف# و ىا (اهتمصعو)

 ا هنأدساو 0 هلق هللأ حدم ىا » هداوو قزف 0 ناكم مسا وا ىهيم ردم ءارلاو ميلا تشل

 هرمصا انه دارملاو اهيلا لعقفلا بسال و ام لمعلا ةيقتاكع لولا ةءاكعأ ىا 4 4و راوحو

 ىحدلا لصاىف م ىهاظلاو هلمحا امل ليصفت وهو 6 هيلقف ) هرصح نايبىف ءىحيس امل

 ىنعملا ند ه قاعتام مده و ) قىااواك داّوفلا بنذك ام ىلاعت هلوشإ 0 هسءأق قزف هريغو

 هلالا نه ىح وب لب هاوهنع هقطأ ردص» الىا )ع ىوهلا نع قطنبامو ىلاعت هلو هباثنأ و (

 قطني ريمض نا نه ةيطع نبا هرث ذام اماو دارملا ىنعملا طايختسا نعو دادسلا قيرط نع

 مكتوهشب نارقلا اذه قطنبال ىا هيلع مالكلا ةلالدل رك ذ رجيمل ناو نارقلا ىلا دئاع

 قطن متيبكا اذه ىلاعت لاق اهلك رومالا هنم مقل ثسيح نم هيلا قطنلا بسنو كدا م و

 داةرامم لامام ئا ( رصبلا عاذام ىلاعت هلوقب هرصبو )) مارملا ماقمل ميالم ريغف قالاب مكيلع
 تاهذلا نم ةهجيىلا هارامع ه رموصل لو اههنع ىللاعت هللا ىذر سابع نبا نعود هآ وسام ىلا

 تش لب ىلعالا ماقملاف هريغ هتبؤرب صماام ةيؤر نع ىدعتامو زواتام ىا ( ىتطامو )

 ةيش ىلع مالكلا قبدفو اذه ةريحو ةشثهدو لجو ريغ نم هم.ةّسم ةحبات ةيؤر هاو هيف

 هللا ىلص ىلا نع ىلعالا قفالا وهو ىلاعت هلو ةيانكلاو ماللسلاو ةاللصلا هيلع ليربط

 ناريمضلا نوع نا دعسالو ةبيكعلا اذهىف بدئ رتلا مريكعاةلد علام الو مس هلع ىلاعت

 راغا اوف“. ىلادعقاو هاجد نا كادت يطل هنا ووز ةبلاطع لاو عاجلا (17نادضو

 لد 0 هيلع ىلاعت هللا ىبص دم نم ليربج ىند ىا ىلدتف ىلاعت هلوق 2 ىنحال م ىهاظ

 قداوا نيسوق باق ناكف ىلاعت هلوق اماو ىلدتف هب ر ند 0 دكا لبق و برقلاىف دازو

 ترك ذ دقو تابءاشتملا تاينالا نماوا:-ةناكملا نع ةنانك ويفا:هلوسروا هللا نيب: ناك ناو

 نابت هللالاقو ( جارءمال ةلومعملا ىتاسرىف مجنلا ةرورس لئاواب ةقاعتملا دئاوفلا صعب

 نيرينلا اهعام ىهو رخأت اذا:سذخ نم عجاورلا بكاوكلاب ىا ( سنخلاب مسقا الف

 رع تاو 5 وجب حوت عج وجور جن معد



3 

 رالا .دراطعب . تيهازتف * هسمشنم هخنيمىرش لخز

 لخد اذا ش> ولا سنكن م سمشلا ءوض تحن ىن:#ىتاا تارايسلاىا ( سنكلا راوجلا )

 سأالاو نا نم درمتم لك وهو ( ناطيش لوش وه امو يلاعت هلوق ىلا ) هتيب ىا هسانك |

 دعيمو دورطمو موج ىا ( ميجر ) امهنع ىلاعت هللاوضر سابع نبا هلاق باودلاو |

 بسلا لوالاو ريداوا ملقا ىا سءسع اذا ليالاو ىلاعتو هناحبس هلوق وه امهئيب امو

 لولا ىلع ىنعي ( مسقا ىا مسقاال ) فئضملا لاق رفساىا سفننت اذا حبصلاو ىلاعت هلوشب

 ركذامي ىا مسقا لب هيلع لزأملا ناشىفو نا رقلا قحىف اولاق امي ةربع الف ىنعملاف الاوال ةداي زب

 (هلس يم دنع )مظعمم ركم ىا 6 ميرك ) هبر نع هلاقىا ( لوسر لوقل ) نارقلا ىا ( هنا )
 فيقح ( هلام غيلبت ىلع )ف ةردقو ةوق باص ىا ( ةوق ىذ ) ىلاعتو هناخبس هللا وهو |

 لعاسفلا' ةغيسضب اذكو .اددسشم ل ودنملا ةغيصب زوج اذكو لعافلا ةغيص ىلع ميملا ْ

 ( نيك٠ ) قاما ىلا قا نم هيلا ىحوا امتىا 6 ىحولانم ١ حسنلا ضعبىف هطيضام ىلع

 هاسلا ىا ( ةلزئللا نكمتم ىا) هتنلرص ىف ةصقنملا نع ةيراع هيلع ةلزنهو ةناكم ىذ ئا ظ

 هتناكم مظع احيولت نيكم شرعلا ىذ دنع لاق نكمتملا لاح بسح ىلع ةناكملا.نوكلو |

 زوجو ءاحلا حتفب ( لحما عيفر هبرنم ) هلوقب فنصملا هيلا راشا اك هتيئرم ولعو هتلزنهو

 نامزلاو ناكملا نع ةهزنم ةيدنع ىلاعتو هناحبس هدنع ىا ( هدنع ) ناشلا ىلع ىااهرسك

 ةعاطا ىذ ىا 6 عاط. ) نيك وا ةوق ىذ ىلاعت ِهلوَش قاعتم شرعلا ىذدنع ىلاعت هلوفو

 ءارسسالا ةليل اهيف خاب دق ذا 6 ءامسلاىف ىا ) ةئلثملا حتش 6 مث ) ةعاط بحاص هنوك عم |

 ىخارتلا اسمب دارملاف ةئاثملا مضب «ىرقو ءاينالا كلذىف عما هوعاطاف ءامسلا ةكئالام

 لوبقمو هيلع لزئاام غيلبتو هيلاىحواام له ىلع رومأ» ىا (ىجولا ىلع نيما) ةيئرلاىف

 قامرلا ىا 6 ىسع نب ىلع لاق ) هلفامو هدعب ام هلصو لمء:< فرذلاو هيدل لوقلا ظ

 طساون فرعم عضوه نامرلا ريصقل وا هعيبو ةهك افلا نامر ىلا بوسنملا ىوحتلا |

 ا باتكح يحاص وهو ةئامالثو نينامتو غذا ةنس تام ةيرذارأ باإا نيارخو |
 بهذمت هنا جارسلا نبا نعو مولعلا راس ىف روهشم ماما نارقلا زاتاىف تكنلا |

 ناك ( ميركلا لوسرلا ) لاقملا بابرا نم ىا 6 هريغو إل لاخلا ملعا ىلاعت هللاو لازتعالاىلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ) مظعلا ماقملا اذهىف ىا ( انه 2م لوسر لوَّش نا ىلوالا

 مضيدمت ةخسن ىفو هركذ دعب ىا ( دعب ) انه ةروك ذملا ىا.( فاصوالا عيمط ملسو |

 لوقلا اذه ىلع ىا 6 اذه ىلع ) رك ذت ىا ةلمهم ديدشتو نيع حتفو نيطقنب ةطوقنف |
 مهو ىسيع نب ىلع ريغ ىا 6 هريغ لاقو ) لبو هيلع ىلاعت للام دمحل ئا ( هل ز
 . فاصوالا عجرتف مالسلا هيلع ليربج ) ميركلا لوبنرلا يا ( ود ) ءاملعلان ف نو رتك" الا

 || .عاجاب لو هيلع قلعت .هللاىلص دمت هب دارملا ناف نونجمي مكحاص امو فالخم .ىا ( هيلا:

 (نيررسفلا)



 هطلت سب
 يات طل ا ات ا 1 سس كا قا نط فا ستات نظافة ططططالل تماس ساس سمسم جسمه.

 هللا ىف نؤنجلا كنا ركذلا هيلع لئزن -ىذلا "اهيا ان. !ولاق“ نيكرشملا نا. كلذو .ننرسفملا

 نونحع كير تمعن ب تناام ىلاعتو هناحبس هلوشو ةي الا هذهب كلذ هنع ىلاعت و هناح.س

 لئاسسف ءادشمإ تكتل ا ليفت ةنيلا لها ماا هالو كرش نس هللا كدر
 ملسو هيلع ىلاعأ هللاىلص هنع نونحلا ىنن ىلع هراصتقاو مالسلاو ةالصلا هبياع ليربج

 ةنج هب ما اذكح هللاىبع ىرتفا ريثب هماعإ اما مهلوق ىف هنم دوصقملا ناب فعضو

 قحطلادبرب ىا ( ىنعب ) نيملا قئفالاب ىا 6 هار دقلو )) امهنيب ةنزاوملاو امهلضف دعال

 هريغو دوعسم نبانع لن ىا (لبق سو هيلعىلاعت هللا ىلص ادمم )) ىنارلاب ىلاعتو هناحبس

 لوسرلاح دم وه ىذلا ضرغلاب ىنوا هنال لوقلا اذه مدقو ( هءرر )) دم ىا ( ىأر (

 قاخ ىتلا ىا ( هتروص ىف ليربج )ل ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص دم ىا( ىأر ليقو )

 ءايادس ور ىلا ةراشا هنا ليقو ىهتنملاةردس دنع هايا هسسؤر ىلا ةراشا كلذ نا ليقف اهيلع

 (وهامو) حيحصلايف تنث امسح ضرالاو ءامسلانيب ىمرك ىلع هار نيح ءارح ران ىف
 هريغو هيلاىجحوا ام هب ريءام ىلع ىا (بيغلا ىلع ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد ىلا سيل ىا

 قادكلاو ورمع ىناو ريثك نبا ةءارق وهو ةلاشملا ءاظلاب ( نينظب ) ةيديغلا رومالا نه

 116 لطيفا طا ءانمف“ ناطلا ب106 قل و عمنا لود نفل نا "ىلا
 هلاعدب ىال يخيب قاعتم 6 هب ءاعدلاب) لذلا ىهو ةنضلا نم هتما موهع ىلا هتلاسر غابت ىف

 ءاعدالا نم ىه ليقو ةيادلاك ةيتحتلاب ةياعدلاب ةخسأ ىف اك ةياور ىفو قحلا ىلا قاحلا

 بذك ال ىبثلا انا نينح ةونغ ىف مل-وهياع ىلاعت هللاىله لاق اكنالف انا برلاىف لاق اذا

 لمت (هملعبو ) مهلر ماكحاب مهربك ذو ىا همك ريك ذتلاو رز بلطملادبع نبا انا

 اهو رككواامار وا ان ودتموا انحاودنوك ملعب ليخبب سيلوىا مك-حل ىلا هريمض دوعي نا

 ءايا مهملعي نا لحالو ىا سو بلع ىلاعت هللاىبص هلا هدوع لحتمو مهل احايموا ظ

 هو ُهيآلا هذهو ىا )ل و هياع ىلاعت هللاىبص دمحمل هذهو ) م مكبالو هملع اك |

 6 قافقتاب ) سو هيلع ىلاعت هللاىلص دمحلل ةفص نيتئارقلا ىلع نينضب 7 ىلع وهامو

 لاقو ) مالسلاو ةالصلاه لع ليربج ىلا وه ريمض دوعب دحا لّش ملذا نب سسفملا نم ىا

 ةاودللوا ضرالا هيلع ىذلا توحالوا سنجلا هب ديراو توغاوا فردال مسا 6 ن ىلاعت |

 هنوكس لوالا ريصننو هب بتكي ربا نم اداوس دشا ءىش هسنم جرم ناتيللا ضعب ناف
 ذئيحو توما بحام" نكتالو ىلاعت هلوق ىلاثلا ديؤيو هامسم ةروصب هعسرو

 هلوق ثلاثلا ىوّشيو هيف لخادلا هسنج درملاوا هنيعب ت وللا كلذ هبدارب نا بدنالاف

 ىا(نوزطسبامو) اقاطم هب بتكي اموا ظوفحلا حوالا هب بتك ام وهو 6 ملقلاو ) ىلاعت
 اناولاؤ دادراولا تا( كايذقلا) معا هللاو معالاوا نيمتاكاما رك ةظفحلا مه ةيتكلاو نو.تكي
 ىلاعت اا 0 ةروصلاو ةريسلا نسح نم سس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هقح ىف ةروسلا

 0 صيصخ ف اع ركدو هلامظعت ىا ( ةولق ميظع نم 001 ةزثكل )هب مسقا ع
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 ىا ميم أمهلو ةلامهمو ةمدحعم هكصم يب 0 هديعرلاو هّس ربت ىا ) ىعصملا هن ريد نوع (

 هنا هل مهاوق َّق ىدحمال مهب ذكت ىلعو ىا ) هل مهريذكتو هب ةرفكلا ( هرقةت>او هب أع |

 هير سلا اذ هلعج ىا ليعفتلاوا لامفالا بابنم ( هسناو ) نونجيو رحاسو باذك

 لال اف دابر يي نك رآاوووستكم ول: يرذإمأ يس غلا ن( فلما كسي: و 3 محا اتم |
 (ةءاظخ ) ايم ىاولقام ريمض نه لاح لاعفالا وا ليعفتلا باب نم ( انسحم هلوش )

 لوقلا لوقهو ةباالاىف مسقلا باوج ( نونحمب كبر تمعنب تناام ) هلوّشب انك |

 | اولاق ثيح نينا مهنا ىنعملاو اهريغو ةوبنلاب كيلع امعنم نونحم تناام ىا لصالاىف

 ءايضالاد._سو ءافرعلا لك او ءاماعلا لضفاو ءالقعلا لقعا كنا لاسللاو نون كناا

 ١ عاليشأ ف ورع هيلع دع اذا هيلع نكماو ند لاش هلع هب نعالو ةخعسأ ىفو كربيغ ىلع |

 ةلوةنمةذوخأملا ةميسحلا ةيقثملا وا ةميظعلا ةلاغا ىا ( هذهو ) ءاياوالاو ءايفصالادنسو |
 ١ ناس>الاةياغىا ( ةيطاخلا ىف ةربملا ةياهن ) هلوقوهو ربخلا رايتعاب ثيناتلاواهلما طس و هسنا |

 ةمحارملا ىا ( ةرواحلاىف باد آلا تاحرد ىلعاو ) ةبوانلاو ةملاكملايىف ةعواطملاو |

 | هدنع هلا هملعا ) هيلا اويسن امم هب قرطبال امم هآربو ههزن نا دعب ىا ( مث ) ةددارملاو |
 ' نيحو نامز ىف عنتم ريسغ ىا ( عطقنم ريغ باوتو ) ندب الادبا ىا ( مئاد ميعأ 17

 | ىا نانتمالانم 6 هياع هب نكعالو ) دح هب طيحم الو دع هطيضيال ىا دع هدخايالا)

 ' بنت ىذلا ناس>الاوهو نملانم لاعتفا ناس>الاىف ةنملا هل نا عم نانتمالا تحن هلمحم الو |

 هءاع هلدو ىا ) هيلا هادهو ( هيالضفتو هتاوهوم ىأ هه عج )ع هنا.ه نه ) هاطعا 2

 ريغ هلو قوم 1 نيرسفملا لاوقأ ناب م لاقت هللا4_حر كولا نأ ليما ظل

 لديئذلا ىا:(كلذ:دك او.) هسرغ ىف ىوزهلا هركاذ. تيعض لوق وهو هب نام زبغوا

 ميركتلاو مظعتلل اليمكت ىا ةمظعلاو مركلاوهو دحللا نم »ع ديحع ال مع 2 ةحتسأم ىلع

 همظعتسا لبق ( مظع قاخ ىلعا كناو لاقفإب ماللاو نا اهو ( ديك أتلا ىف رح ) هيلا هتبسنب

 يك داون و نيلهاا نع ضرىعاو ىرعلاب لفل و وفءعلاذخ هلوَش هللاويصاام وه لق مث نمو

 ادهو كماظ ن< فعاو كم رح نه طعاو كيءطق م 0 هريسفل ىف مو هيلع ىلاعت هللا ىبص

 ( مالسالا ليقو ) هطخحشن طخسو هاضرب ىضري نارقلا هقلخ ناكتلاق لش و هيلع ىللاعت |

 ى هاا دا.شهالاو قيقا دءح ودلا وه ا: نه مالاسالاب عاراطاو سابع نبا نع لوقئملاوهو |

 ا 007071727222650 تش اا اا ا ئئ  مم  ا

 ) ىطانلار)

 ا



 مالسلا وةالصلا هيلع ميهاربال ىلاعت لاق 5 هردقو قع هناا هننآ سيما اوال ىنطايلاو ا

 قالخالام راكم سانلا قلا ناكاذلو (ميركلا عبطلا ليقوب نيملاعلا برل تءلسالاق ملا د

 ديصقم ىا )ع ةره كل سيل ليقو ( ىدرواملا نع لوقنملا وهو هفاقراو ةفطل مهطلاخم و

 اذهو بلش مهلانسابم هبلاَش قلما ع ناكف ةمعنو ةحرلك هدب ىذلاىا (هللاالا) ةمهاو

  هلوبشب هين ىلع هللاثا ىا ( هلوبق نسحب هيلع ىنا ىطساولا لاق ١ دينجلا ىلا بوسنم |
 نمهدالواو هيلا هلصوا الىا (همعت نم هيلا هادسا ال) ننملا ىذىا (هلابقا نس>و) نجلا

 ن*ىا (هربغ ىلع) ركذاع ىا (كلذب هلضفو) هارخاو هايندىف ةنطابلاو ةيهاظلا همعن

 ١ الاف قلخلا كل: ىلع ةخس ىفو (قاخلا كلذىلعإل هقلخو هعبط ىا (هلبجهنالا) هقلخ عيمج

 ' ىذلاى ا (ميركلا) ءاشب نم قزري هدابعب ىا (فيطالا ناحبسفإ) ةيحسلاوا ةلصاخا ىندعي ظ
 | (داوحلا) هنانتماو هربو هناسحا نع دحاىنغتسيال 0 (نسحلا) ءىئلكدم رك عسو |

 ' نءدحا لكهءدمحم ىذلا ( ديقعا ١) دوجوم لك ىلا ةيسنلاب دوحخلاو ءاطعلا ريثكلا ىا ظ

 ١ ىحلدلا لصا ىفو هلادا.ءو هتاعاط فئاظوب 00 هنايفصاو هتايننال دءاح وهو هتاقولخم |

 صام داود فلو بىلنالاف (داكتلإاول ولدوا عيد زون ركل فلاي تويمإ ميغا[
 ١ لاقاكهلالها أيه ىاربذلال ةخسأ ىفو هلهس ىا ( ريا رسب ىذلاإ ىتييبااو ىذمرتلا هاور

 ١ طارصض ىلا هاسدهو ىلاعت لاق 5 هيلع هلدو ىا ( هيلا ىدهو ١) ىررسيلل هريستسف ىلاعت

 / هازجو) نيصاخلا اندابعنم هنا ىلاعآ هلوقوحت ريخلا لعاف ىا (هلعاف ىلع ىنلا مل) ميقتسم

 هللا اوضرةناىلاعتهلوق وحس ىقعلا ىف ديزالاب هلدعوو ايندلاىف هيلع هحئماع هناثاىا (هيلع

 ىنع حيبستال مسا ( هناحبس ) اذه ميلح روكش لاو مكل رفغي و مكل هفعاضي اندح اضرق
 هرامهظا كرا لعش هيض مث فرصلا عن منع وو ةفاضالا نع عطقيف هلاملع لمحم دقو هيزئتلا

 هلق امم الدب ( هلاحبس ) هلوق ىنعم اضيا اذهف مالماو ءوسلا نع هيزنتلل مالكلا هب ردصيو

 ىا بجعتال ةغيصلاو نوذلا حتفب (هلاون) معاام ةخسن ىفو ءارو ميش ةمجعملا نيغلاب (رمتاام)

 ةياستلا نم (هالس مث هناسحاو هرب ىا ةزمهلا رسكب ( هلاضفا عسواو ا هءاطع رثكاام

 ىا( يف دعب ) مهلا نم هبركو غلا نم هب زحام هنع لازا ىنءملاو ةئنهتلاو ةيزعتلا هو

 نع ) هولاق ام دعب ىا لاق ثيح ىحدلا دعباو ءاطعلاو رباا دعوو ءانثلاو حدملا اذه دعب

 أ لصا ىف وهو هءانحم قيلبال امم هقح ىف رانفكلا لوقم نع ىا هالسب قلعتم ( مهلوت

 ' ءوس نم ىا نيعلا مب ( مهابةعنم هبهدعو امي ) اذه دعب هلوقو السب لصتم ىحلدلا

 ْ مهب ادع ا مهلأسةع ند هد قو نب رفاكلل ديعو و نيم ٌّوملل دعو وه ىذلا مه:يقاع

 ناونريعيرلاو رموتسف ىلاعت هلوه ) مهفوخو مهدعوا اعو ىا 6 مهدعوتو ( مباع

 0 وو أ رذأ فاعف :عأب تبوصنم قؤهو نب ددهملاب عا هو ىلاعت هلو ىلا ىا ( تايالا تلاع ||

 راق انكلل لو ريوس وفو ماكو ع ىلاعت هللا ىبص ىبذلل زد دف ف ريمضلاو مدقتاك هضفخ زهمقر

 ىتلاو رافسفلا راولا رادؤو رااز# الل >2 هلا رادىف اماو زاد هده اه. قافا راهم اذهو



 | عذب لص ىادنلاَو قرا 3 نكف . ىذلا م مكبأ ىا ىا نوتفملا مكياب نورمعسو و معتسف وا را

 : امل ةع ىا لوقعم هل سدل اولاق ع ردصم نوتفالا نا ىلع نونحلا مكي وا

 نوذملا نيقيرفلا ىابوا هبهومر ىذلا نونلاو داسفلانع ةيانك ىهو ةنتفلا مكياب ىنمملاف

 ىلع ءاملاف مسالا اذه قدحتسإ نم دجوب امهياىف ىا نيرئاكلا قب رهبما نينمؤملا قيرشا

 . ةيالا ىلاعت هن ادعس هللا مح > ل.قاوزفل(ءلجأرلا كتم قير ه ىا ىف هةصالخو ةيرطاذها

 لضنع معارج كيرنا 1 هلو مهدع واف ع هيلع ىلاعت هللا ىلص هيدي دعوو 1

 ةققحلا ىلع نيناملاب عا وه لاق هن كف نبيدتهملا معا وهو ىلاعت هلوه هدعوو هلدسن

 | هللا هحدم نادعب ىا ( مث ) نيدلا ىف لقعلا لاك مهتزاحم نيدتهملا رعا وهو نيقيلاو

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هخدم دعب ) ركو تفتلا ىا ( فطع ) مهانا ادعوتم ءالسو ظ

 هنا رهظالاو شيرق ىف اقصلم ايف ناكو قيرش نب سنخالا وه للق ( هودع مذ ىلع |

 هللا ىذر سانع نا ىلا اذه سسنو لهج ونا هنا هريسفت ىف ىباعثلا لّش و ةريغملا ني دءاولا |

 ىتلا تافصلا عي نا ىلع نيرسفملا نم ريثكو ةعسر - ةينع وه ليقو اضيا اههنع ظ

 افصتم نوكي نم لك نا دارملا لب هنيعب لجر اهب دري ملو اسانجا تءاح اما تايآلا هذهىف ْ

 دعو)إ هودع قاخ ءوس ركذ ىلعو ىا ( هقلخ ءوس ركذو )ل اهيف همطتالف اهنم فصون |

 نم ىا هاذش كلذ) ةسفلس ارمشا.م ىا )ع الوم ( هضغ.م حابق داانعت ىلعو ىا 4 ةنأعم

 نه هالحال ١4 عرتتل ىا )»ع مو هيأع ىلاعت هللا ىلص هيدنل ارمدتنمو 2 هلع َىَح بودحو ريع

 نابغلا (نرالش  .ةوشع عضب ) كلذ دعب همالكىف ىلاعتو هناحيس هللا ىا ( ركذف )إ هادعا

 عضبلاو ةييمذ ةإلذو هد ةلاص> ىا ءاييلا حام 4 هةاصد ( رع هما راو سكت

 ىدحا ةرثعملا داراو روهشملا وه ادهو عسنلا ىلا ثاللاثلا نئبام رشتل و هدو وما حش

 ةدنلا ند ةعطق هنآل ةرسشعلا هاهتنمو دحاولا هود لوش يع لوو ىلع ادهو ةاصد هرمدع /

 ضلت 'نمإ ىإ"م ا ةيف«مذلا لاضخ : نق )تك نملا ا ددعلا ئزرج تنناتلاو ركذتلا ىف.ىرعو

 مهآاصاعم 1 ههءيصت حمم «(نبب ذكملا عطن الق ىلاعت هل ون ) هودع ف هفوفدملا للاصدل :

 اولاق انثي رق نا كلذو هناا مهوعدنام ضع ىف كيلا !| اضن قول هف كرشاا نع مهم

 كهلا اند.عل انتهلا تءظع ول بلو هيلع ىلاعت هللأ ىبص هللا .لوسارل تاقوالا ضعن ىف

 عطاالو نوئهدف نهدتول اودو نيب ذكملا عطت الف هلوش كلذ نع هللا هاسهنو هأنمذعو

 فاح ثد.ح كفاذنإ ظاتعا نأ اندر هَ ىو الطذو ادوخ_هضفاللا ريك ىأ [نوالخ لك

 5 ةراقحو اهم ىذ ىا نايم عوسأم لك ثدحم نا ايدك ع رملاب موكاكر ١ م نكت || ند هءاع

 ضار ءا 2 تاع زاه غدنا] زال ةمللصا محلاو 5 وعفمال نمد 35 زوو ريه> و هَ هنأ هاصاخ و

 دامقلل ةياعس || هدو يلع ثإ دوال داس ميع اعلم هنأ ٍٍِ مهةح ىف ب مم وملع بخيم ساناا

١ 

 ( وه)

 ا ريدا دارملا ليقف ةسنم عملا رشكا ىا ريدعأل عانم منابقلا لش وهو يع مخاو



 سيتأ هوب قوس

 ريذلا لاعفا 3 5 كالا هموم ىلع وه لب لفقو 7-5 فمدصو وه اده ىلعف لاملاوه

 تفاذعل همفد 2 هلمع ن 0 طاع فاح كَ مثالا 1 محا ملظلا ىف زوادعتم كنعد لاس ا

 هاعدا ةريغملا نب ديلولاك ىعد ىا جن هساعمو هيلاثم نم كا دمب ىا كلذ دعب ةدشو

 باسنالاب ادحا بيعيال ىلاعتو هلاحس هللا نا ليق هدلوه نم ةنس ةرشع ىناك دعب هوبا
 ناني !لوت' نسا كلذ ؟فاكذلز هوك ذا(نكلاو

 درفلا حدقلا بك ارلا فاخ طيناك + 0ماع لاىف طين منذ تناو

 كاماذ,نذ" لا 7 ناثزدهل هيعشو ةزمح ا رفو هدعب الل ةلع نينبو لام اذ ناك نا

 نيل والا ريطاسا لاق انتايا هيلع ىلتت اذا رمثع .ىنلا ليقو ةرشع اوناك ليق ةددعتم نينبو ريثك'

 ثيداحاو ةئودحاك ةزمهلا مهب ةروطسا عمج ريطاسسالاو هلع تيتا ني> كلذ لاق ىا |

 سوماقلا ىف وىناجنلا ةيشاح ىف اذكءاطلاحمتشب رطس عمج راطسالاو راطسا عم ريطاسالا ىلقو

 تهمك راطساو رواعسو رطساأ هوضحو هريغو ردحشلاو 2 فس نم فصلا رطسلا

 هربغو مسر راح >ا منو سراف دالب لخد هنا ةيدسو كاراخلا نب رضنلا هللاقو نيمدقتملا

 ( قداضلا ديعولاب ) ىقثلا كلذ بااثمنم هركذام ىا ( كلذ ) هناحبس هللا ىا ( متخ مل ) ؤ
 ىا ( هراوب هعاخو ) هنواقش لاك وا هعت ىأ ( هناقش ماع ) قدصلا ديعولاب ةخحسن ىفو

 صخو هلةئاها هنا ىلع هيوكنس ىا ( موط رخخا ىلع همسنس ىلاعت هلَوَش )) هرامدو كله
 ةميقلا مويهه>و ع لمحت ىا لشو عيشاو عنشا اهروهظطو عشنا هيلع ةواملا ال لا

 نوهرلا فرعي ىلاعت هللا لاق اكرانلا هلوخد لبق هبةفرعمو هيلع ةهبنم نوكت ءادوس ةمس |
 اذه ليقو 26 هف نوكيف هقنا ىلع لمح راب كاذ ذا بالما هنأ هانعموا مع احمسلا ١

 دقو اولاق ةمسلاكه يف ىت.تف هفناو ههجو اسهمب برضي ةبرض نع ةيانك ىهو ايندلا ىف
 ةمسلا سيل لبقو ةرهاب ةمالعو ةرهاط ةحارج ديلولا فنا ىلع ردب موب كلذ لح |

 نواثلفتلا و :رغتم ياهلا نع ياك قدا نتا ومبتل ناوين
 هب آلا قأ لمْعَساَو ليفلاك عابسال وه امنا لصالاىف موطر لاو هفنا ىلع ةمسإ موسوللاك |

 مامنالاك كاوا ىلاعت لاقاك“ةريسو ةروص ناورخلاب هيبش هنا ىلا ةراشاو ةراعتسا ناسنالل ظ
 كفل نع لدعاعا ليقو ة رضا نع ةلفغلا ىف نولماكلا ىا نولفاغلا مهكئاوا لضا مه لب |

 اذا وةناهالاو ةلذملا لحم هنالموط رخلا كلذك الوةشنالا وزءلا ل فنالا نالموط را ىلا ؤ
 هريغك فنالاىف هلليقاع رو ناسنالاىف اذهو هلكهجولا موط ر ل 1ليقو فنالاؤفتالا لبق ١
 ىا موط ما ىلع ةمالع ىا ةمس هللعجسنس ىا ماقملا اذهىف مارملا ةديزو مالكتلا لمعو ؤ

 هفنا. نشب ىت> هفناىف ةمالع تشو ردب موب فيسلاب هقنا تازسكاتعلالا هفنا ىلع

 عم 8 هوتعو هدانع ةدشل ةميقلاىف رافكلا نم هريغ نع ادئاز ههجويىف اداوس نوكيوا ظ

 ةمسوك كلذ نوكف هجوب كلذ ىنخيال ثيحب ريثلاب راهتشالاو تقملاو مذلاب هركذ ءوسك |



 مي ٠٠١ خس

 ةماعلا قدلش هت ىا (:4) هي ةزيصن كناكف ل هفع تملا قق“نكميو هما لع
 ناكنم ناف ىا ( هسفنل ) هسفس مالسلاو ةاللصلا هياع ( هنتر ن* منا ) هودع ىلع مو

 ىلاعت هللا ىلد ( هدر نء غلبا هودع ىلع ىلاعت ) هدر ناك ىا ( هدرو ) هلهللا ناك هلل

 حتفتو لادلا ريسكب وهو هفرشو همرك ناويديف ىا( هدم ناويدىف جت زاب“ هيلع

 اوعمتم نا هنالك سما ىرشك نا كلذو ةيسرافلاب هناويد هلصاو نروايدو نيواود عمجاو

 رظنا مهياع علطاو هدف مهاحتاو مايا ثالث ىف داوسلا باس> اولوعيو ةدح>او راد ىف

 ةرتك نم بجعف كلذك نو>فيو نكعام عرساب نويسحي مهارف مهلا رظنف نوءنصيام

 ناوند لفحم لكىف ليق مث نيطاش ليقو نيناح ءالؤه ىا هناوند نبا لاقف مهتك 5

 0 هللا ىئضر ادعس 5 نود ن* 3

 تا ويم لك و

 التسلل لوما مؤلم لاو اناللنيلا *يلغا )رةقحك ق :ىإ ١ هتهنلل فا: لانك فلوق نها ذو ,امف )
 الت للبيت هلأ لاق )1ةيز داما لع ولسنا نوه وناةعاؤزكلاتل:ةمح لاك راوما ىلإ( ءاّرك الؤو
 ثيدحل ىا 6 مالسلاو ةالصلا هيلع هنامما نم مسا هط لبق ىتثنل نآرقلا كيلع انلزنا ام
 دا ىف زومرملا ددعلا باس ىف وهو هط اسهنه رك ذو ءامسا ةريشع ىبر دنع ىل مدقت

 ْ هلل م اوه لو ) روهاظان مدهاهخو رونلان م هياغ 3 ههدحو ردن نا ىلا ءاع ١: ريشع هعنرأ

 نا.“ ءللاو ىداهلاو صهاطلا ىلا ةرانا هلعاو انياهتع ىلع هللا ىكر سابع ن | هلاق ( ىلع ْ

 ْ كب ىدتها 0 1 ىنوط ىنعملا نيش دقو ازا و ه ه2.4> هلوسرو ىلاعت هللا ق>ىف نافداد |

 ا اه ىلع اورصصتفاو الط هءاب اواقف ادهاي هلا لعلو كع هغأ ىف ىا ( لجرأي ا لءفو ( ا

 | ريغ ههجوو ىلدلا هرك ذ اذك تكسلا ءاماوتاو اوءلق 6 ناسنااب ) ءانعمىفىا(لقو)

 لجرلا هيدارملا اذهاي هلصا نا رهظالاو انك اس نوكيامنا تكلا ءاه نا عم هاظ 1

 نا ( نان ) ةماننن ةعاجم اهم داري ىا 6 ةعطقد فورح ىهب ليقو) ناسسنالا وا |

 ْ ةيمدشا ضرالا طي ناب سماق (ضراآلانع ةيانك ءاهلاو ) ةزءهاا ىا 14 :ةطاولا قم صاوه

 ْ اًعرللك طاطا ءاههن زم تدحأق ّظ هلصاو هءلحر ىدحأ ىلع هدا ّق موش ناك هناف .

 ١ اذهان ءلنسا ناناكقوقلا ع اذك و فاز :ةاليوس ىلع امهتباتك هيلع درواو افلا هزه ْ

 | امهمسرىف اهاهسم ةَرود ىلع امهمساب امهنع ربعو نيتءاكلا ىرطشب ىنتك ١ هناب بيجاو

 | هناف ىا ( ةدحاو مدق ىلع داتعالاب كسفن بعسشالو كيهدش ضرالا ىلع دمتعاىاإ ا

 ”اذداللا: لعب فأن سجل ىانل ع قولا نانرقلا (كدلط انلزتا اه قامت لوقت ئهو») .كنلغ قاشأ أ

 / عئاش ءاقسثلا مث ةحملا ةيقينلاب تعب امها كناف ةحارلا هجو ىلع دمعت كنا هيدارملا لب



 اللا
 لزنا هناب راعشالل بعتت نع ةلودعف وديا تام للا . مهاقشا , ولا دبس رة سضاو يلج!

 )ث ؟اذأت تازئو ةخساىفو ( تازن ) ةين " الا لصاوفلا ةاعاراوا دضلا مك دعس 1

 تعتلاو رهسلا نم هفلكت ملسو هيلع ىلاتا هللا ىلص ىنلا ناك اهف ) 0 ةروس لوا ىا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماق هلال كلذو هامدق تم روت ىتح ىا ( لبالا مانقو

 اضيا ىورو اسهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاعنع ىذمرتلا هاور امك ةليل نا رقلانم ةيآب سو

 ىلصإ مشو هيلع ىلاصت هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هتعىلاصت هللا ىذر ةريره ىلا نع

 مدشت ام كلرفغ دق ىلاعت هللا نا كءاح دقو اذه لمفتا هل ليقف لاق هامدق تمروت ىت>

 ىخاقلا ) انربخا ةخس ىفو ( انثدح ) اروكت ادبع نوك ا الفا لاق رخأتامو كسنذنم

 ءاو ةروسكح» ةمحعم نيشن ىربش نإ ىلع نا ىا ©« نحرلا دنع ن دم هللا دعوا

 تامسادنالا لاحر ند نيحاصلا ءافلعلا دد>| لفسا م هانم ءارلا دعلو ةكتا ةددحوم

 ىذاقلا نع (.ريثك عج انثدح اذكو ىا « دحاو ريغو ( ةيلييشاب ةئامممحو ثالث ةنس

 ىنيحتملا ثراو نين بوبا نب دعس نب فاخن ناماس وه مي .+و ةد> وم (ىحاللا ديلولاىبا

 هجاب نموه ليقو ةيأم هش برش ةليدم ةحاب ىلإ بدأ في ا ب>اصئ وهذا ىطرقلا

 ةثامعيراو ناءع.س و عبرا هذس ةنيدملاب تايم ظفاحلا ىحا املا د# وأ اهيلا 250 ىتلاناوريقلا

 هنم ربك ااهو ربلا دنعنزباو بيطخلا هنع ىور هيقق فلا نوعبرا هساحم ريض ناك لبق

 ( لدا نمو ) ةزاحالا!قيزيظا نم ىا:( (ةزاحا,)  مهريغو .ىفدضلا ىلع وباو. ىديملاق
 لاق ةلؤاخشور ةزاحا ءديلس في ناك: (١كاقن/) ةخياشم ىلع هيف ًالزقيائذلا :هليكءاعا
 نمحرلا دع همسأو ىوروهلا هب ىنعت ثيدخلا طف روهشملا ىا 4 ظفاألا رذوا انندح

 ىقوت ىلاملا مهاربا نب ةفياخ نا ةمحعم نيغي ريشفغ نب هللا دنع 38 دمحم نب دحا نما

 بوسسنم وهو هيف ارواح مرا 2 ةناسمعتراو هن الأز هو نن هايس هدفا ىدذ ف

 اماو فئاناقااو 0 نيب عسل 0 نودو هشم ف ع ءارلاو ءاسهلا حش ةرهلا 1

 ةزمه الب ربكلاب ةاره اماو ىناسماتلا هرك ذ اذك نافسعو ةكحم نيب عضومث ةارهلا

 ةعاسح ةزاحالاب هسنع ىورو ةعانج هنم عمسو ىباحلا لاق ناسا رب ةميظع ةداسبف

 مضو ةلمهملا حت ( ى ولا دمموبا انثدح لاق ) اهريغو ربلا ديغ ناو بيطخلا مهنم

 ْْن نا دما 3س هللا "ا سدع وهو هب و هديح ىلا ةييمسأ ءايو واولا رسكحص و ةدداقللا ميلا

 ) ميزخ 3 ميهارإا ائ:دح 03 ةئاعالثو نينامو ىدحا 4 همس قوت ىءمخ رسملا هبومح

 مير إ نامع ل ميهاربإا قحسا وبا وه قاييغملتلا لاق ىاز حنو همدعم ءاخ مضي

 انتدح ) فيحصتق خسنلا ضعب ىفام ىلع بالا اماو نيتمحعم نينيشب ( ىشاشلا زب

 ةييفيلأت اهل نييشو .اافاكبد فاسسكلا نى ترفل ايؤتصل نزا بغل وعيعصتلا ركاتشل نياانوول

 تم وه ى 0 لاق ني:ئامو ناعل راو عمسأ 6 قوت دش 'اعمو زيوملا هللا تاتكيف

 3 ىلعو ىدبعلا ندم با كب 5 نوراهن دب ري خمج ةيهاقلاب هنختنم 7 رهدقو قناعأبا

 3 كا اجتازت ا السا...



 ظ
 ظ

 لئالدىف ىراختلا هنع قاعو ىدمرتلاو 6 هنع ىور مه ربغ و كيدف ىبا ناو مصاع ظ

 فرعي رصنلا وبا وه ( مسالا نب مشاه انثدح ) ديلا دبع ءامف هحيص نم ةوبثلا |

 نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب د# وه ( رفعج ىبا نع ) نيثامو عبس ةنس ىفونا] ةعاخح |

 نب الثو عسل د قوت قودص متاح ونا لاق كرامملا ناو ىروثلا هنعو ةللاملا ىناو

 | سنا نب عيبرلا راتخم وه هط ىف لب وأتلا اذه نا .لصاحلاو' ىقثَتل نارقلا.كيلع انازناام |

 ١ هيلع ىلا3ت هللا ىبد هللا لوسر نا ديرب نا اهدحا ناليوات هلو اذيا لتاقم ىلا ىزعيو |

 ] ىلاحت هللا ىلص هنم ايرحت ىرخالاعفريو هيلجر ىدحا ىلع ىلص اذا دمتسي ناك ملسو |
 ددتعاالو اعم كلج رب ضرالا أط هل لبقف ةحارلا نم اروفنو ةقاشلارومالل ملسو هيلع

 | امهيلاثو فف:صلا هلوات ىذلا وه ليوأتلا اذهو كسفن كلذب بعتتف ةدحاو مدق ىلع'

 | حورتي نا ىلا ةالصلا ةقشم هوعدت لل اخو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ديرب نا

 مامقلا نم كلفن مزلت ال ىنمع ضرالا اط هل ليقت ىرخالا طحو هيمدق ىدحأ عفارب ظ

 | ندسحا ليؤاتلا اذهو ىلاحدحتملا لاق ك.مدق ىدحاب ميورللا ىلا رططَتق هعم سعتنام '

 ١ هلا عرشلا ف تيدي ل ةدحاو لجر ىلع مايقلاف الاو ىغاقلا هل وأت ىذلا ليوأتلا نم |

 كلذ ب>وب نا نود اراست>ا و هيلع ىلاعت هللا ىلع ىنلا هلعفيف تاع وطتلا ةل> نم

 ه0 - ٠١١

 هلجرخا هم اساىبا نك ثراحلاو دهح| هنعو ةمركعو تأ ذىبا ناانع ىور ىهيقلا رمق

 رفعح وبا ىلحلا لاقو ةئامو ةرضع ماع قوت قداصلا 5 ا رفعد دلاو وه بلاط ىبا

 ىرلا ىلا رع ناك ىزوىم ناماه نين ىسع ىلا نب ىديع ليقف همسا ىف فاتخا اذه

 وه ( سنا نب عسبرلا نع ) ةءعبرالا هل جرخا ةعاجدهنعو ردكشمللا ناو ءاطعنع ىور

 هللا ىكر هعادخو تا هيلع ىلاعت هللا ىبد هللا لوسر تحاسم كالام كر سا دلو

 ا سأانع ىورو ناسارد لزب ق رعصل ءارلا حش وهو ىجنات عيبرلا ىلاحلا لاق هنع ىلاعت

 لجر ىلع ماق ىلص اذا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننا ناك لاق ) ةعامح هل جرخا ةئامو
 قشثتانارقلا كيلع انازنا ام دمم اي ضرالا أط ىنعي هط ىلاعت هللا لزاف ىرخالا عفرو

 قولا فلاي ياخ. نال 'ةظعوفم .ءاسنل ونا نكل ”ىلا تشم نما ةركذتبالا ىاب (:ةيالا
 ١ عيبرلا نع ديح نإ دلع ريسفت نم انه فنصملا هدنسا ثيدحلا اذهفىلوالا قي رطلاب هعشو
 0 طفل الوصوم ههحو ىلاعت هللا مرك ىلع نع هيود م نااهاورو النص سا نس

 | الجر عفرب ليك اادايادقر تفر و“ ىحل هلك يدملا كف ةايلقاإلا ليلا م لمزملا اهيااي لزت

 1 كيمدش ضرالا ٌط ىا هط لاف مالسلاو ةاللصلا هيلع ليريسجح ط.يف ىرخا عضيو

 هنأ نم عنامال تاق ةرورعذدلل اللا ءايقفلا كالو جيل لب مدق مرونوا بعل نه بجوم

 ءارفلا هآورام ةباآلا دسم 3 ب رغم سلا اكيرعو لاق م حاس 5 عوطتلا ند عرمشلا ف ناك

 ا أرق الحر نا ه4ذع ىلاعن هللا ىكر دوعسد نوف هللأ دمع نع 01050 هلنارقلا ناعم ناتك ىف



 تسجل 00 ع
 اننكهت -قابكلاب قطأ/801نانسا طبعن هل. لانعقنا علم ولا لولا ]عال ىنلا ا نوترالذخالا اي 1نخرل ١
 امهيف ةلامالاب تناك هتياور لعل تلق لسو هيلع ىلاسعت هلام للالوسر امهينأرقا
 لدع و ىفىنمع ءابلا 0 5-2 ىف اب ءافخالو) ملعا هللاو ءىط ولا نم امهنوك ىنانثال ىهو

 ىنلامارك أ ىا ( مارك الانم) ثيدحلاو ةب الان ه ركذ اهف ىا رار ك١2نع ارذح هباا

 ظ مالعاب سو هسيلع 0 هللا ىلد هل ىا ( ةلماعملانسحو ) ملسو هسيلع ىلاعت هللاىلد

 هط 5 ناو ) مالكتلا هيف مدّقت م" ضرالا ا ىنعم انلعج نا اذهو مايقلا نسح

 ةملكلا هذه ىا ( تلمجوا ) قبس دقو ىا 6 ىلد 5 مالسلاو ةالصلاهءلع ناسا لق

 ىذلا لصفلاب للصفلا اذه لصتا ىا ( هلبق امي لصفلا قل )) هب ىلاعت هللامسقا ىا 6 اممق )

 تاحرد ءالعاو هتبطاخم ىف ةربملا ةيامن دافاو هتناكمل اقيقحت ىلاعت هب مسقا اع هنامنال هلق

 ىلاعت هللاىلص هتامسا نم هط نوك نم ركذام ىا ( اذه لثمو ) هترواح ىف بادآلا

 6ةربملاو ) ةمحرملا عوننم ىا 6 ةقفشلا طمت نم )) امهابقامو اهوا هب امسقموا سو هيلع |

 ثيدحلاىفو دحاو مهما ساناانم ةعالا لصالاىف طغل اذا ىهلدلا لاق امهندب ةيسانم ١
 اذه دعب مالو: قهتنا ىلاعلا مهلا مخ رروأ ىلاتلا (مهقحتب طاش الا»طغلا ةمالا اءددحَاويخ |

 اضيا ءىثاانم عوالاو قيرطلا ىنممب ءاح ميملاو نونلا حتشب طغلا لب مارملا ماقع ىف ىنعملا

 طغلا ىلا لاق دقو ىنال م هيلع هركذ ىذلا ثيدحلا لح نك و سوماقلاىفام ىلع

 كلذ نم ىا طغلا كلذ نم اذه سيل لاش عاونالانم عونلاو بورضلانم برضضلا

 (ىلاعت هلوق ) ءىث ضع هنم ىفذدحو ريثالاز ١ هنم ذختاو هسرغ ىف ىوروهلا هلاق عونلا

 عيمج ليصحت هيفام نع مهدعايتو مهضازعا طرفل ىا ( كلعلف ا) اذه لثم هلوقل ربخ

 هلازنا ددحلا ىا ( ثيدسحلا اذهب اونمْؤِي مل نا مهراث ا ىلع كفن عخاب ) مهضارغا

 ءىرق أك ةفاضالاب زوو ( كسفن لتاق ىا ) افهللاو افسأتو انزح ىا معافا )

 هسفن ىف ىا ( اظيغوا ) مهيلع ىا (اضغ ) قا ليقلاب مهناعإ مدعل ىا 6 كلذل ) هب .اآلاف

 هلخادت امل هش سو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا لصاحلاو لمت و ريص هلق ىا ( اعزجوا )

 تارمسح هش تيهذفق هننعا قراف نع نامعالا نع مهدعاتو مهيلوت ىلع افسا دج ولا نم

 عخاب كلملف لثم ىا 6 هلثمو ) مهقارف ىلع افهلتم مهيلع ادجو اسهعخاب مهراث | ىلع

 اضيا ىلاعت هلوق ) قافشالل اهناف لعل ةداهش مارك الاو ةقفشلا دروم درو امث كسهن

 اونوكيالنا ) امت اهلتتنا كسفن ىلع قفشا ىا انه ةفاضالاب ءىرقو ( كسفن عخاب كلعا

 هناشل ةيلست ىلاعت و هناحع.س هللا ىا ( لاق مث ) اونمْؤي الئاوا اونمؤيال نا ةفاخم ىا ( نيتماؤم

 لها ىلع ةرصاق ةيلبوا ناالا ىلا ةئجام ةلالد ىا 6 ةبآ ءامسلا نه مهيلع لزنت شن نا ١)

 مهتاداسو مهفارشاو مهتاءاج ىا 6( مهقانعا ١ تراص ىا (.تلظف ) نايغطلاو نارفكلا
 نيئساخ نيليلذ ةيلبلا كلتلوا نيعشاخ اهتاضتقالو نيداقنم ةأالا كلتل ىا ( نيمضاخ اهل )

 . اهل اولظف مالكلا لصا ليقو حصل هناكم انلزنا لبق ولذا لزنت ىنعا ءازلا ىلع فطع وهو
 بسسس سس بيب سيب ببي إيل سلسلل يس ا #



 ”نوكنأل ةفصب تفصو اسإ قادعالاب ال عوضملا عضوم نايبل قانعالا تمشلاف نيداقنم
 بابىا(باسبلا اذه نهو ) هعمح تعم لقعي نم ةلماعم تلم وع لقعب نملالا ةقبقح |

 ا عدص نم هرهظاو هب رهجاف ىا ( سمؤت اع عدصاف ىلاعت هلوة ) ماركحالاو ةقفثلا

 ١ ةينسيحادو زييغلاو ةنابالا هلصاو لطابلاو قغانيب قرفا وا ارهج اهب ملكت اذا ةدحلاب
 | ىنملانع ديعب وهو انه ةيردصمام نوك ىجلدلا زوجو هب يمؤت ام ىا فوذحم اهدئاعو ظ

 | ىناسملتلا ب رغاو نولوبام ىلاتفتلئالو مهلةناها ىا ( نيكرشملا نع ضرعاو ) ىال 6
 | كردص قيضي كنا معن دقلو :ىلابعا هلوق ىلا ) غلاو كرا هلو ضرعا رسف ثيح

 | انا ىلاعتو هناحبس هلوق وهو ( ةروسلا رخا ىلا ) كيفوأ نا رقااىفوا انيف ىا ( نولوش ام

 مهك الهاو مهعمش مه رش كنع انعفد ىا نيث زهتسالا كانيفك
 | لك ت اذ دلو وا زااكيلن

 | مهما ةيقاع ىا نوملعي فوسف رخا اهلا هللاعم نولعحم نيذلا هباذع نم عون مهنءدحاو

 ديمحتلاو حينستلاب هيلا عزفاف ىا كير دمحم حس نولوش اع كردع قضي كنا ين دّقلو

 | نولوش امع ههزئفوا ةيثوشلا توعنلاو ةيبلسلا تافصلا نيب اعمج ديقاب ان و رقم ادت لقو

 ىللاعت هللا بص ناكو نيلصملا ىا نيدجاسلا نم |وثوك قحلا ىلا كاده هنا ىلع هدهاو لاطانلا نم

 توملا ىا نقملا كندتاب ىد كير ديعاو ةالصلا ىلا عزف سم هازج اذا مو هلع

 | نوععالانإي نامع :توم دبع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق دقو نبرسفملا قاشا

 هللادعو ىذلا رصنلا ىلا ةراثا نوكي نا لمتحيو ىناجنملا لاق نيقيلا ىأر دقف وه اما

 ةرصنلا نوكت نا بسانه ريغم عاجالل هتفلاخم عم اذه تاق رافكلاىلع ىلاتو هناح.س

 | (هلوقو) داسجالا ىف حاورالا تءادام دابعلا نع اهكاكفنا زوجتال ةدابعلاناف ةدابعلا ةباغ

 هموق نم ىرب ناك امع هل هيلمست ( كليق نم لسر ءىزهتسا دقاو ىلاعت ) هلوق اضيا هنمو ىا

 ىلاعت هللالاق دقو اوذواو اوبذك ام ىلع اوربص ثيح هتقو نع نيمدقتملا لس رلاب ىدتقيل

 ىا مهنم اًورخس نيذلاب قال ىنمي 6 يالا ) لسرلا نم مزعلا واوا ربص مك ريصاف

 هب اوناك ىذلا مهب طاحاف ىا نؤزهتسي هب اوناكام نيلسرملانم لسقو نيئزهتسملا اه

 هن ريمض نوكي نا زوج لذ ما زهتسا ءازج م4 لزتفوا هلجال اوكله ثيح نؤزوتسي

 ىلاعت هللاو باذعلا ىلا اعجار نوكي ناو باوثلا نه هيلع بترتامو عرمشلا ىلا امجار

 قيال 1ك ماقملا. هسا الف: نا رقلا ىلا:هعجرا نم .قاجنملاءزوجاف/ اما َتاَوطلا العا

 6ءرك ذاع ) ىلاعت هللا ىا 6 هالس ) هركذ قيس (ىكم لاق ) ناببلاو ىناعملا بابرا ىلع

 اقلام ةياور ىفو ( ىتابام هيلع نوهو ) كلبق نم لسرب ءىزهتسا دقاو هلوق نم ىا
 ىا(ىداعتنم ) هنا ةخسن ىفو ( نا هملعاو ) ءاذيالا طرف نم ىا ( نيكرشاانم )

 ظ لحتوا ىلاعت هلوق هنمو هب لزن, ىا ءالا مضب ( هب لحمي كلذ ىلغ ١ رمتساو رصا

 اممب 'ئرق ناو ماقملا بسانسال نكل بحي هانعف ءاللا ريكي لحي اماو مهراد نم ابرق

 ىا (هلبقنك) لح ىذلاوا لزن مظع ءىش ىا ( لحام ) ىضغ مكياع لحيف ىلاعت هلوق |

 2 كو



 0 مما اا ااا ااا سس صصص تما ا+ظبجبببببب

 ىلا_هت هلوق ) ةيلستلا هذه لثمو ةخسن ىفو بابلا ىا « اذه نمو ) ءاسالا ءادعان

 هللاناكف 2( كلف ف ند للركب ذك د كلمه ذك كنلوهبالف كموقىا ) ا |

 هدهن أف ءاسن دن الا نم كال. نع 0 س و هيلع ىلاعت هللا ىلد هيدنل لوش ىللاعتو هن أحس

 مالارئاسس ىف ةدوجوم تناكدق هريغو بيذكتلا نم كموق اهب كلماعي ىنلا عاونآلا ظ
 ىلا ءاما هيشو كدحو اذه ادنفن كدلك مالسلاو ةالصلا مهياع مهئايدنا عم كلف ١

 م6 هيف هل هريغ ةكراشم هنزح نان الان ع ففكام لجاناف تباط تم اذا ةيلبلانا ظ

 ءاسنخلا تلاق

 ىسشنتاة5(1)مهناو>اىلع * ىلو> نيك ابلا ةرثك الولو

 ايطااا اط ااقوم لاك هكا جراف مالو
 مهأوقو كلكموق بيذكت لثمىا © كلذك ىلاعتهلوق ) ليسقلاوا باملاىا ( اذهنهو )

 لوسر مهءاحام ىا (اولاقالا لوسرنم مهلبق نه نيذلا ىناامإ نونجم ىلعم كيلع ءارتفا
 را.تعاب عب ونتلل واو نوذج هب ىا «نونحوا) عادخ ىا (ر>اسإل وه هق> ىف اولاقالا

 عم هما ىف مهربمم ىلا اريشم كال نوكتنا دعسالو تقو نود تقووا موق نود موق
 نونجملاو لقعلا لاكىف الا نوكيال وهو ملاءلاوه رحاسلاناف مهلاوقا نيب ةضقانملاىلا ءاعإالا

 هالسسو ريصلا ىلع هل ىا ءازلا ديدي ( ىلاعت هللا هازع ) هلع ايلاخالا نوكيال

 كلت ليواقاو ىا ( اهلاقمو ) ةّقبالا تاماخلا نع ىا ( ةفلاسلا متالانع هبربخا اع )
 حتش مهنعو ةخسا ىفو مهئالبا ىا 6 مهتنو هلبق مهئايسنال ) اهتلاقمو ةخسن ىفو مثالا

 مايبنا ناسحتمابو ىا نونلا حتشب لاق ثيح ىزاجحلا مهوو رورحب وهو نوكسف

 ( هالسو ) مهلاوقاو مهموش ىا ( مع ) مهئالتباو مهئالبدنع مهئالوىف مهرابتخاو
 6( هت نع ) ءايبنالا ءالّبا نم رك ذاع ىا ( كلذب ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا

 ( ةكمرافكن م ) ءايننالاب مثالا لمقام ريظن ىا 6 هلثع ) مالسلاو ةالصلاهيلع هتيلب ىا

 ( مث )ل هموق نم ءاذبالا ىا ( كلذىزلنم لوا سيل ) هنابو ىا ( هناو ا هلمهتيذاتىف
 (مه:علوتق ىلاعت هلو ) هرهظاىا (هرذعناباوإ هاضراىا (هسفن بيطال هالسنا دعب ىا
 ةوعدلا ف كدهجح تادبام دعب ىا ( مهنع ضرعا ىا ( مهتم اعم كرثب هلع اقافشا

 ىا 6 تغلبام ءاداىف ) ذئنيح 6 ىا ) مهتملاكمىف 6 مولع تنااق ) ةححلامهيلع تمزلاو

 ماكحالا نم تفلك ىا ةروسكم مبم ديدشتو ءاح مضب ( تلمحام غالباو ) مالعالا نم

 مهل هب ترما ام خيلبت ىف اغلايم مهيلع ترق امم كشلا مهنع كضارعا ىب مالتاق ىنءملاو

 6 معاذاىلع ربصا ىا) انمىأ رع ىا ( اننيعاب كناف كبرمكحل ريصاو ىلاعت هلوق هلثمو )
 ةغلابم ريمضلا عم نيعلا عمحو ( كظفحتو كار ثيحي كناف ) مهانعيف كئاّقبو ىا
 ةريثك ىآىف ) رك ذا ىا ( اذه ىلاعت هللاءالس ) ةمبصعلاو ظفحلا باسا ةرثك ىف
 ىنملا ظاف- ىلع ىنالاك ىا ( ىنءملا اذه نم

 نهازط صم ىلإ مدل م عقلا سابزؤو (؟)
 كس



 سي 1 ٠0١

 مج كد تحسم و بببصجسسسااب و تسمم

 هفلخ نماآلو هيد نيب نم لطانلاهينايالا م أ (زيزعلا هباتك ىف هب لاعت كالا مم(

 ىهدلا تاحفص ىلع هلاقبل دوج ولا ىف ردانلاو اهايا هذسنب بتكلا رئاس ىلع بااغلاوا |

 نادهشي يا ( هتلزنم فيرشو ) هّتنئيم يا ( هردسق ميظع نم ) دوعوملا .مويلا ىلا ظ
 ةمجحمملا ءاظلا نوكسسو اهمضو ءاحلا رسكب ( هستيتر ةوظحو ءابدنالا ىلع ) هتليضشب |

 هراتخا اك وه 6 نيبنلا قاثيم هللاذخا ذاو ىلاعت هلوقىف ) + ناس نمو تمد دقو

 دع)ا.نلع ىوغن وز جذاب مهقاثيمر وإنك ذاع مويلع قانيملا فتيخنا نم وهال ىلع بقلصملا
 فالحتسالا ىنمي قاثملاذخانال مسقالةثطوم ماللاو ؟1 انين | عفانةءارقىف و ( مكتبنا ان )

 لخدتاك اهياع ماللا تلخدو هيوديس لوق ىهاظ وهو مكتيتا امهلل ريدقتلاو ةيطرشامو

 ةلوصوموا كيلا انيحوا ىذلاب نيهذنل انئش نئلو ىلاعت هلوق وحن امسق | ماوج ناك اذانا ىلع

 ا نابل نم: ( ةمكح و بائكن م ) هومكتت | ىذلا ىا.فوذحم دئاعلاو اهدعبام اهتلص

 فوذحاه دئاعو اهتاصىلع فاعوهو ؟ءاح مثىن»ب ( نيدهاشلانم ) ىلاعت ( هلوقىلا ١) ظ
 يالا تا لبلال ىلا تن ندناسم اهلنا! ىلع :نسكتلاء امل ةاوج ا/ز قو ىافلسه_ اوسلو كءاح ىا |

 | لاق هترصنتلو هب ناءؤتل مكعم امل قدص» لور «ىح مث ةمكملاو باتكلا ضعب كيا

 | لاق انررقا اولاق ىدهع مئابق ىا ىرصا مكلذ ىلع متذخاو متررقاأ نيسبنال ىلاعت هللاىا

 ؟دهاشأو ؟ رارقا ىلع نيدهاشلانم مكعءاناو رارقالاب ضعب ىلع مكضعب ىا اودهشاف

 نوةحلبالو هنامز نوكرديال مهناب ىلاعت هماع عم ميسج ميظعتو مظع دوت اذهو |

 يمول ا ارو رق علا كل م و كل
 | ( هناا ) هانئ ءالضف نم ىا 6« هريغ هني م )) ةليذف ةدايزب ىا( لذطش ع هلع

 | رددصملاب ةنابا طبض ةحسنىفو هلضطف نم هان 1 اع ىلاءن هللا هرهطا ىا فانتم ةلمح |

 هلام ماهتو هناش ولس اراعشاو هلامو هلضفن اراهطظا ىا ةلعلا ىلع بوصنم هلا ىلع

 | ميناذخا :نورسمملا لاق ) ةتأنالا كلت لغ لطامت ىا / هب آلا هده هرث ذام وهو ) |

 ظ املك نوب ىب) ( هس و ادت هل و دالا اس ثعبي ملف )) ةنايبناىلا ىا ( ىجولاب قاثبلا .

 اجمل لك ىلع ىا ( هيلع دخاو ) صام ىلع اهريغو ل ان الاو ةاروتلاىف اك

 ظ هياعىلاعت هللاىلص راشا هيلاو نينونلا حّتش 6 هب ننمؤيل هكردانا ١) معشر صاخلا ىا

 ' تالت راو ابحر قس قي ناكل ءاووتلايوه .ةفيصر ف ىلعنت عنا رع يار نيس هوه سو

 ' نال كلانغام سكع ىذتش مالا ناكفالاو كلذب قائيملا ذبخا لجال ى' ىعابت تاالا ْ

 | هموَقل 0 هيد نا هيلع ننكخحا ىا » هلم أ لو ( قباتبيلل أعنا نوكي قد>اللا

 / ثعبينا ىلا اذكهو ىأ هدب نأ ةخيسنىفو ( مدع نأ هوئيدي نا مهقاثيم ت1
 قش بيتل 3 8 ١ ل ل شا 2 يفعل هال تحع 7 -

 ( اونمؤف )



 م ٠١
 و

 هتنيدتل باتكلااوتوا افا ا ا ل ل قايم هللا ذخا ذاو هلو ىلاعتو هنأ حس هل اونمٌوَف لا قام هللا ذخا ذاو هلوقب ىلاعتو هناحبس هتياك ب اونمؤب |

 ماللا ( دمحل نيرصاعملا باتكلا لهال باطخلا ؟ءاح مث هلوقو ) ةياالا هنومتكتالو سانلل

 هنامزىف اوناك نذلا ىا 6 ا هيلع ىلاعت هللا ىلص )و ادمح ع نيرصاعملا ةخعسن ىفو ةبوقتال

 هلاق نمذا كلذب نييبنلا قاثيم ذخا ىلاعت هناب لوقلا ىلع حصيال ىنعملا اذه نا ىنالو

 هال ةفالتا] مهي رمداعم قاثيم لاق نم دنع حص» امئاو مهلالا باطلا لمجال

 مهدعب نم ىلع هلوذ 5 مهلاو مهما ىلع هودخا نيذلا مه مهلا ىلا ارظن نييدنلا ىلا

 مهمثا ىلع نويبالا هذخا ىذلا قاثيملا هللاذخا ذاو الا ريدقتف ثعس نا ىلا اذكهو

 لاق هنا هنع هريسفت ىف 1 نبا هاورأ5 6 هنع ىلاعت هللا ىذر بلاط ىبا نب ىلع لاق )

 ىن دعب اش ىا ( هدم ند مدأ نم اسس هللا ثعبي مل ) اعوذ ص مكحلا ىف نوم افوقوم

 هب ننمؤلل ىح وهو ثعب نا مشو اهب هيلع ىلامت هللا ىلص دمحم ىف دهعلا هيلع ذخاالا ١

 حتف بصنلاب ( ذخأيو ) امهب ريمضلا دارفال امهيف ةليقثلا نونلا لقام حتفب ( هن رسصنيلو

 هلوق ىف اهتداراك ةدارم دنكوتلا نونو ماللا هلخدام ىلع فطع كلاذلا

 هعفر دق ىهدلاو اموب مك * رك نا كلع ريةفلا نيهنال

 © هموق ىلع كلب دهدلا ) نذخأيلو ئأ" ناكلم اهلمقتسا الل 5306 نايهتال دارا ث.ح

 لوقنم ىلعنع ىورملا لوقلا اذه وحنو ىا( ىدسلا نعهوحنو ) ذخأب عقارب ةذعسأ فو

 ءامظعو نيعناتلا ءالخا نه هناو ةداتق ىلع مالكلا مدت م ةداتقو ) ىدسلا نع

 باب ةدهس ىف سلجي ناك نيتلمهملا ديد_ثتو نيسلا مشب وهف ىدسلا اماو ني رسفملا

 ىدلاةب رك ىبا نب ن>رلادنغ نب ليعمسا وه ريكلاف ريغصو ريك نانا اهو عماجلا

 شاع نب ركب وباو ليئارساو ةدئاز هنعو ةغاطو سناو سابع نبا نع ىورب ىفوكلا

 ناويم نب دم وهف ريغصلا اماو ةعبرالاو حسم هل جرخا ثي دحلا نس> وهو قاخو

 ىلكلا بحاص وهو مهضعب همهتاو ةوكازب :شتعالاو ةو رع نا ماشه نع 7

 قرد اها للا دع نوكأ( لاخ ىأ ( ىأفف ) معا لاو لوالا انه دارا نا ىهاظلاو

 ريغ نه ) مسو هيلع ىلاعت هللا ىلط هللاسضف .ىا (( هلضف تنمضت ) ةريثك' تايا: نمضىف

 ( مهةاثيم نييبلا نم انذخا ذاو ىلاعت هللا لاق ) ةددعتم هوجو نم لب ىا( دحاو هجو

 ىسومو ميهارباو ىا( هب | آلا حوت نمو كنمو ) ةمالا ىلا ةوعدلا لمحمو ةلاسرلا غيلش نا"

 مهل رش ةدايزو مهلضف ناس احول: ميمعت كوللعت صيصخن وهو ميم نبا ىسعو

 مسد هب هيلع ىلات هللا ىلص انين مدقو  عئارمشلا بابرا ريهاشمو لسرلا نم مزعلا ولوا مهناف |[

 مداو اسن تنك هلوَش هيلا راشملا حاورالا ملاع ىف هن ور ميدقت ىلا ءاعاو اهركتو امظعت

 رركو هناهرب نيعلاب ادك وهو هناش امظع ىا اظيلغ اقاثيم مهنم انذخاو دسملاو ح ورلا نيب

 ( الك و ىلاعتهلوقىلا حون ىلا انيحوا اك كيلا انيح وا انا ىلاعت لاق و) ماتا امظمت هفصو: نايبل
 ناك ذا هلسر ىلع .همدق ثيح هلضف ىلا جيولت هشو باوصلا وهو اديهش ةح شك هخحسأ ىفو |
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 ا 1 ا ا م م جوس جيمس ص بم دمج جان م هع حسم هه عجم 3 2و هم 5 , -

 ١' مادو هنا لضاحاو هو ىلع كنلا انء> وأ هدعن نك نييدللا وح ون نما ان. وا 6 لاه نا
 نكتب ١

 / نكل بيترتلا ضتقل ناو واولاو نامزلا ىف مدقتلا ةيج نمال ناسدلاو: لضفلا ةهج ن* |
 | قامت للا ىلس َتاَلودر راثا هيلاو ظفالاىف رخأتملا ىلع رك ذلاف مدقتملا مدقت رثوت برعلا
 نييتلاو نايل فاق ف طافناللا ىكحو هب هللاأ د اع دبا اصلا دنع لاق ث.ح سو هءلع

 هلوق هنع ىلاعت هللاوضر رمع دشنا ال ساحسملا ىت دنع نا

 ايهان ءرمللءالسالاو بيشلا ىفك « (؟) ايداغ تزه# نا عدو ةريره

 هللاىضر باطخلا نا رمع نع ىور ) كنزجال بيشلا ىلع مالسالا تمدقول رمع هللاقف

 رمي ىا ( لاق هنا ) راونالا سا ةقاىف هلك ىطاشرلا هرك ذانهربخ ضعب وهو ( هنع ىلاعت

 هانز ىتءللاو لوعقم هلا ىلع ىذلا بصتس 6 محو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هب ىب مالكىف )

 | ققمو هتنشغ نم قافا نيح كلذو هياع تبكب ىا اددشمو اففخ هتيكب نم هتوم دعب

 ىماو تنا ىناب الئاق هتظعومو ركب ىبا ةيطخم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا توم هدنع

 مهعمستل اريثم تذلا سانلا رثك املف هيلع ساناا بط عذج كل ناكدقل هللا لوسراي

 ' نيح كيلع نينملاب ىلوا كتماف نكسف هيلع كدي تاعج ىتح كقارفا عذلا نك هيلع

 | هريمضنم لدبا هفذطو ردقع قاعتم ( ىىاو تنا ىباب ) رمع ىا 6 لاقف ) مهتقراف

 ا ليسكو ةسملا ءاكلا نلتخ عتجا نحلل ,رزواولا, ةلمخ ايي ةفاقجتو | !ليمفتم ةزتيعج , لنمتملا

 ١ هللا لوسراب ) ىئاو ىاب كيدفا ىا انتاهماو انثاب اب كانيدق قيدصلا لوقك لعفلا

 أ كركذو ) دوجولا ماقعىف ىا ( ءايبنالا رخآ كعب نا هللادنع ' كتليضف نم غلب دقل
 دوطاو مركلا ضرعميف ىا الامخا مركز دنع مهضعب لوا ىف ىا 6 مهلواىف

 ىناب ) قيسام ىلع ىا 6 ب الا حون نمو كنمو مهقاثيم نيدنلا نم انذخا ذاو لاف ١ ظ

 هللا لوسزا ) ىرحاو ىلوا كلذب كنال ىرخا دعب ةصامه كيدفا ىا( تاو تنا ا

 نومي ىا 6 نودوي رانلا لها نا ) هناحبس هللا دنع ىا 6 هدنع كتليضف نم غلب دقا |

 نولوَش نوبذعي ) رانلا تاقرط ىا ( اهقابطا نيب مهو كوعاطا اونوكي نا ) نوبو

 ىعلا مهعفتيال ثيح اون باذعلا اذه انبصي مف ىا 6 الوسرلا انعطاو هللا انعطا انتيلا

 ١ ةلمخ نمو الصوو افقو اهتايثا ىلع روهملاو موسرم فلالاب الوسرلاو باوبالا ملجنإ
 | نا هللا دنع كتليضف نء غاب دقل هللا لوسراب ىماو تنا ىباب هنع ىلاعت هللا ىخر رمع لاقام

 دقل هللالو.- راي ماو تنا ىباب هللا عاطا دقف لوسرلا عطب نه لاقف هتعاط كتعءاط لعج

 مهل تنذا مل كنع هللا افع لاقف بنذلاب كرب نا لبق وفعلاب كربخا نا هدنع كتليضف نم غاب

 كاذاش راهنالا هنم رحفت ارح هللا هاطعا نارمع نب ىسوهناكنئل هللالوسزاب او ٍتنا ىناب

 هللا لوسراي ىتاو تناىنابكيلع لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ءاملا اهنم عسن نيح كعباصا نم بحتاب

 يجحاب كاذ امث رهش اهحاورو روش اهودغ ميرلا هللا ءاطعا دواد نبب ناولس ناكل
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 هاكاططعأا ما 6 ىسع ناك نإ نك هلل 2 ىاو ع ىناب كشع م ىلاعت هللا قاما

 هك ٠٠.١

 ىنافا لوط انالا تلا كليا نيح ةمؤمسللا اغلا كلو كردلم قراتشاعك نلاتسول
 ا هموق ىلع حوت امد به هللا لوسراي ىماو قا ىباب كيلع سو ىل اع هللا ىلد ةموهسم

 ان ر>.| دنع نم انكتليلا انماع توعدواو ارايد نبرفاكلانم ضرالا ىلع ردتال بر لاف

 تاقو اريخالا لوقت نا تدءاف كتعابر تريبكو كهجو ىداو كرهظ ءىطو دقلف

 رصق و كنينس ةلىف كعبثا دقل هللالوسراب باو تناىباب نوملعي ال مهناف ىئوقل رفغا مهللا

 ليراقالا هعم نما امو ريثكللا كب نما دقلف هرمع لوطو ةرثكىف احون عّيملام كرمت

 ءافك الا ىلاالا مكنت مولو انتسااحام ءافكالا الا سلاجتم ول هللا لوسراي او تنا ىبا

 تعءضوو راما تكرو فوصلا تسبا اثاكاو ام ءافكآلاالا لكاوت ملولو انيلا تحكتأم

 ىبانإ ا هاو رم ىا (ةداتق لاقإ 5 و كيلع ىلاعت هللاىلص كنءاعضاوت ضرالاب كماعط

 ىنلا نا ) السم هنع هلنالد ىف ميينوباو قالخالا مراكمىف لال ناو هريسفت ىف متاح

 مهحاورا لبق هحور قاخ ىا يف اعف ءاقنالا) ارا تاك" انزأف سو هياع ىلاعت هللا ىلص

 ىا (ثعبلا ف مهرخاو) ةكمالامال هروهظ وا حوالا ىف هتناتكي ريدقتلاىئ وا رذلا ملاع ىفوا

 ىا امدقم هركذ عقو ) اقاخ مهلوا هنوك لجالف ىا ( كلذلف ) نييبالا متاخ هنوكلا

 ىلي سلا لاق مهريغنع الضف مزعلا ىلوازم ىا (هريغو حون لبق انه) ةشباسلا ةي آلاف

 لاق د هموق ىلعوا ةسقلا ىلع هحاولا 6-6 رك مف اهيل ىحسو رافغلا كمع حوت مساو

 فوصالاو هقفلاو ثنا دلاو ريسفتلا ناد عماجلا | 6 ن- ثالاونا مامالاوهو 14 ىدنق رمسلا

 و هيلع ىلاصت هللا ىلح دمج انت ليطفت ا امدقم هعوقو ر تع ا ( اذه ىف ١

 دوأاو 69 ا ال اراهظا ىا (موليق رك ذلاب هصيصختل
 هذعسأ ىف 6 اثعب ىأ عمم 1 وهر)
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 قاسيملا مهيلع هللا ذخا ىنعملا ) دوجولاو ثعبلا ةهج نم مرد هلا لاطلاوبىااى

 دعلا اصاخ اقادم» ءاسالل نأ 00 لؤغلا راغد وهو 4 رذلاك مدآ رهظ 0 5-00 رو ذأ /

 صخاو ةلاسرلا غايتي ىلب اولاق مكب رب تسلا ىلاعت هلوق هب ىنعملا ماعلا قالا ىف مهلوخد

 ضرفول مل-و هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا اعبت مهمتاو ةلاصا ءاسنالا قاثيم قاثيملا اذه نم

 ءايلوإلاو ءاملعلا نم مهمثا عيمجو ءايدنالا عيمج هعبتل هئمزالا نم نامز ىاىف دجو هنا

 قاخاللاق ىلاعت هنا لصاخلاو لمعفلاب هعوقو ضرف ىلعو ةوقلاب نوعبات مهناكف ءايفدالاو

 ىباوكرسشتالف مكب راناو ىريغ هلاالهنا اوماعا ىلب اولاق مكب رب تسلا مهاهلوق دعب رذلا ملاعىف

 الراو قات م مكن وركذب السر م 7 7 ىبكرشا نم مقتناس ىناف م

 ١ بتكمث مهقيلاو» كلذب ذخاف كريغ انا برال انهلاو انبر كنا اندهش اولاقف ايتك مكيلع

 ' لاقف اهريغو نسحلاو ىنغلا مهيف ىأرف مدا مهيلا رظنف مهيتئاصمو مهئازراو مهلاحا

 ىلع مهصعا دهشاو هد.ح ود مثررقا ملف نكبشلا لآ بحا لأ لاق مه تداوم ؤل برا

 ناكو هقاشم دخا نم كرد قحا هناا || م |اسم الإؤ اا هي ميما قتسرا !



 مهنع ىلاعت هللاوضر اهريغو سابع نب هللا دبعو باطخلا نب سمع قيرط نم اذهب
 كير ذخا ذاو ىلا هلوق كاذف ىلب لاق نه لوا مالسلاو ةالصلا هلع هنا درو دقو ١

 بلص نم اضعب هتيرذ جرخا ىا مهتيرذ ةءارقىفو مهتئايرذ مروهظ نم مدا ىنب نم

 دعبدناىف ىحلدلا برغاو ضعب ىلع مهضعب دهشا ىا مهسفنا ىلع مهدهشاو هرهظ نم

 ثيداحالاب ديؤملا ةنسلا لها بهذا قباطملا روطسالا هجولا ىلع قاثملا ركذام

 ةعدبلا لها رئاسو ىرشخمزلا عمتو ةلزتءملا بهذم ىلا لام ةباحصا!نع راثآلاو ةيو.دلا

 ةلدا مهل بصن ىا ىنعمال ريوصتو لبيب ىلب اولاق مكبرب تسلا ىلاعت هلوق اولاق ثيح

 كينلا مهل لق نم ةلزنع اوراصف اهب رارقالا ىلا مهوعدبام مهلوةع عدواو هتاودر

 لا ان د اهشالا 2 ون هم مهنكمو ام مللا نم مهنيكم لزنف اندهش ىلب اولاق مكبرب

 صصقلا ٍباتك ىفو ليبسلا ءاوس ىلا ءاششب نم ىده هللاو ىهتنا ليثقلا ةقرط ىلع

 مدا ىلاعت و هناح.س هللاقاخ امل لاق هنا ىرعشالا ىموم ىنا ىلا هعفرب تارفلا نب ةمثول

 كير نئلاق ىنتقلخ براي تنا لاقف كقاخ نم لاق براي من لاقف مدااب هللاق مالسلا هيلع |

 ىلاعتو هناحبس هللا جرخاف ما لاق اذهب قاثيملا كيلع ذخ اف لاق تناالا هلال تنا لاق |

 كلذ لعفف ءافولاب رحملا ىلع كدي حسما ىلاءتو هئاحبس هللا لاقف هب ىفثالا ةهاعوذ

 مهنه, ءاينالاب ادبف ؛هنييرذ_ هروهطن م. جرخبا مث ىلاعتو هناخيبس هلل دحتق ٠ دوجدلاب ءرماق |
 مدا ىلع هدا م دهعملا هيلع داق رخو هيلع ىلا#ت هللا ىلص دمحم ءامدن الا نم أهعو ا

 هللادهشو صعا ىلع مهدعل هب دهمساو كلو اومزئااف هنامز اوكردا نا هورصاع قااو

 هناحب سس هللارما م ممءالصاف تقلخ ىدايصل كلذ اوقيطي مل نيقئانلاو ني رفاكلا الا

 لاقف بكاوكلاو جرسسلاك ءاملعلاو ءانض الا ا زق“ هتلذ حلاءرظت ىمسأر عفرف مدا ىلاعتو

 ضرب ممارا نيذلاءالؤهن مو براي لاقف كتبرذنم اهاعلاو ءادالا مهلاق ءال ؤهنم برا

 لاق ءادعسس مهتقلخو ةماركلاو ةنلا مهل تددعا دقو نيعلا باتا مه لاق ناولالا

 مهتلعجو ناوهلا مهل تددعا دقو لامثاا باحصا مهلاق ادوس ىهارا نيذلا ءالؤهنمو |

 اها تاعجو ةنملا تقلخ مدااي لاقف نيعمحا كقلخ نيب تيوسول براي لاقف ءاءقثا

 باتكى ف دهعلا اذه ذخا لح ف ءاملعلا تفاتخا مل الها اهل تاعجو راثلا تقاخو الها |

 لضرالا ىلا ط4 مو هنا نم مدا جرخا ىلاعآ وهن ادع.س هللاناو ءامدلاى ناك هنا ىلعتلا ْ

 (مدا)

 : : ل ُ . ط.ها ىلاعتو هنادع.س هللا نأ ىنارطلا ومار لون كلل |: ع ادوكلا عب رذ ىلعو هيلع دخاف |

 مهلك اودح- سف مدآ ى قام ىلع دهملا دعت ةحلو مهه مح ىلع كلدب ىلاعتو هن أدع .س

 ْ او>رخاو هون مهاكذا ه رهط لكن نع مهروهط كاش ىتكاو نودلاوّسام ىلع ضع

 ا هب ىىشتسا أل هأنأ مسك قوكميستالا هدوسامالوأو ضيا كاذ دا وهو ةنلا نم دوسالا رحخا



 مم ا رت

 قار 2 2 داو 10 كلازه ا لن هس رد ىلعو هب هيلع ت>١و.نامعت اارعاو امينا م مدآ

 للا لاقو ) هب هترتكل كارالا نامعن هل لاعبو نونلاحوتفم وهو تاف ع ىلا جر فئاطلا

 مهصصق ترك ذ نم ىلا ةراشالا ( هب , الا ضعي ىلع مهضعب اناضف لسرلا كلت ىلاست

 هلودب ىلاعتو هتاحبيس هلصق مث ةيقارغتسسا ماللاو معلا ف نيدوهعملا مهلكىلاوا ةروسلا ىف

 ىلاعت هللا ىلص دمحو لبق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوه وهو ةطساو الب هللا و مهم

 نيح رونلا ماق»ىف جارعملا ةلل ادمتو روطلاىف ةريأا ةليآ ىموم ملكف سو هسيلع

 هاك هللا نا ام هللا كك دق ذا هللا ملاكو بصنلاب هللا لك تل تادف ناستلا لما هناك
 ادم تاحرد مهضعب عفرو هلوّش دارا ريسفتلا لها لاقإل هملاك« ىنعمي هللا ميلك ليق همن نمو

 ةدعابتم بتارصو ةددعتم هوجو نم ءايدنالا رئاس ىلع هعفرىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةرئاوتملا ةقاعتملا تانآلاو ةرئاكتملا ججالاب ىا (ثهب هنالإ ةماعلا ةوعدلاب صخ هنا اهنمو
 ةيلغا مجملاو برعلا ىا 6 دوسالاو رجالا ىلا ) ةيامعلا لضاوفلاو ةيملعلا لئاضفلاو

 سنالاو نهلا ليقو برعلا ناولا ىلع ةرمسلاو ةمدالاو معلا ناولا ىلع ضايبلاو ةرما

 ةريثكلا ىا ( تازجعملا هيدي ىلع ترهظو ) هلبق دحال لحن ملو ىا ( مئانغلا هل تلحاو )
 ةداع ةقراخ ىا ( ةماركوا ) ةديح ةلصخ ىا ( ةليضف ىطعا ءايدنالانم دحا سيلو )

 ةماركتأا وا ةليضفلا كلت لثم ىا ( اهلثم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم ىطعا دقو الا )

 مالسلاهيلع ىمومل رجعبلا قالفقنا ةلباقمىف رمقلا قاقشناك اعونال اسنج نكل ةدايزلا عم لب

 ىلعا ميظعتو هناش لال مخفت تاحرد مابا ىفو ليق ىصخمالو دعيال امم كلذ ريغو

 لاق ) نيقيلا بابرا دنع نييعتلا نع ىنغتسا! فاصولا اذهل نيعملا ملعلا وه ذا هناهر

 ميهارباايو حون ايو مدا ايك ىا 6 مهئامساب ءايبنالا بطاخ ىلاعت هللا نا هلضف نمو مهضعب

 ميظعلا هباطخو ميدقلا همالك ىا ( هءاتك ىف ةلاسرلاو ةوءتلا هبطاخ و ) ىسعابو ىتوفايو |

 مكتب لوسرلا ءاعد ١ ولعحتال ىلاعت هللا لاق دفو لب 6 لوسرلا اماأيو ىنلا اهءااي لاقف )

 بئاسلا نب دمت نب ماشه رذنملاوبا وه ( ىلكلا نع ىدنق رمسلا كح و ) اًضعب مكضعب ءاعدك

 نيناعو عبرا ةئس ىهو هنع ىلاعت هللا ىذر ىهفاشلا اهيف تام ىتلا ةنسلاىف ىنوت ىلكلا

 ءاهلا نا ميهاربال ) هعايثا ىا ( هتعيشنم ناو ىلاعت هلوقىف ١ ىناسملتلا هركذ اذك ةئامو
 )َ رس هنيد ىلع ىا ميهاربال دم ةميشش نم نا ىا لو هيلع ىلاعت هللا ىلص د#ث ىلع انا

 مهضعب هبسأ و ( ىكم هنع هاكح و) ءارفلاهزاحاو ىوري (ءارفلاءراتخاو ) حضاولاهقب رط ىا

 هعباشو هب نم اف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمب ميهاربا ربخا هللا ناكف اضيا ىناسكلا ىلا

 باحطاب تراوت ىت> ىلاعت هلوقك" غئاس عئاش اظفل مدقتم ريغ ىلع ريمضلا دوعو هنيدف

 كل تيجو ىته لئس ثيح هلا ثيدح هيلع لدبا5 ةورنو اقلخ هيلع همدقتل اهنم لعج امناو

 لبق امث ىلوا اذهو هتنيطيف لدحتم مداو ةياورفو دمحلاو حورلا نيب مداو لاق ةوبنلا

 00 ست يي يبرر ب7 بباب اب ا باش ب 22 2 و --- 2 2222200001010: و يو"



 مهند نورقغتسل نود هؤملاو شيرداكلا بدعم هللا ناكامو ئا ليوم دع ىلإ عت هللا ىلد ا

 من٠ نيرسفملانم ةعاسح هب لاق ليوأتلا اذهو ىناجنملا لاق لاكلاو ىزملا عاوناو |

 ايلبفمزف كللاو» ا لا الا ىلامو قمم ل زملا نع ءاسدق كل هقول ا ده بالاس «# ةميش دح م« كلذ س 0 ع ءاح دق ن د
 حو داراال. قو) تمد دقن وأ مده ءاوس كحاهنم ىلع ناك دقو هدو هحاهنم ىلع كرك هزم

 ردا.تملا صهالظلا وه مك نع رسسفملا ىك ]أ لوو وهو ) مالسااو ةاللصل |هءلع ( حوت ىلع ىوريو

 ناك ناو ايلاغ عو رفلاىف اههع سس قاشنال هنسد ىف عئاش نم ميهارباف هموح ضع مدقت ثيدح نه

 ئجدلاهر َن ذك ماب او ةاللصإ اهم اع حلاصو دوه ناد 9 هئس نوعا را و دلت نافلا 3-5

 ظ ا 2 53

2 
 !تورزم و واللا ب د (ههشنالو, 57 / للم ءا ءلالاظإ هقولك عا قا نامل ءالعاىف 2 |

 ١ ةعيسسلا نم ةرم ةءارؤ رسكلاو ى نكد مهب ال و نم مكلام ىلا هلوث ءىئ رش اهو

 ا هيالولا نا هلوقو صهاطظ اننع واولا رم ب هب ولآ هدهىف نعبمعالا ةءارق ىبمصالا نيحلت

 ريكلاف مد ولو عوفدم رصخلا ةغيصب اهون و ناطا_لاو ةرامالاف ىه اما رسكلا

 ىا ( هدس باذعلا ١ هللا عفدو ىا هلعاف ىلا فاسذم ردصم ) هعفدو 2 هل هن رمدل و

 (هبارحتو هأم.م ف فا.دعصل وهو ىلخا هرات>او ءارلاب هعفر هذع.أ قو هء.يحو هل> | نم

 | ( ىلاعت لالاق ) عفرلا نه نوها عفدلا ليق اذلو عوقولا دعبالا لمعتسيال مفرل اذا ءانعميف

 ائيلع رطماف كدنءنم قا وه اذه ناك نا مهالا راكنالاىف ةغلا.م رافكا لاق نيح ىا

 ا.جوم ناك امل ناس 1 مهن تف مه دعما هللا ناكامو رن مبا بأدعإ اننا وا ءامسلا نم ةراج

 كنوك ةدم ىا ( ةكع تك ام ىا ) مهلاعفاو مهلاوقاب ىلاعتو هناحس هلا مع عع مهلاهمال

 مه رهظا ناد مهيد مادأم كللاضص دفل ناَدْع أم وو بدعبال تأ ىلا 4بلس ترد ذأ اهف

 ا نودص م مهاب 0 هشو نها نع 0 مهيد لا موش كي اذا بادعأ | ناك هن نمو

 ا و من معرب بارسا# دو مل قل ةيقلالا

 ؤ هللا لو_سرنع تفاح. نم نيم ما نم ردغتمسل نم مهو مه دعم هللا ناك ام و ىنعع اما

 ْ مدع امل رفح 11 نم رةغحسا و نموؤلن 5 اوناك ولو 200 "ا تالا أ قدح وا نيعطتسملا ند

 ظ ىقانمال نا صهااغااو هللا مهدعبال 0 مهلامو ىلاعت هلود هذ وسن هن اولا نا نشا ءو

 | ل دار يننالاورم عوخ لع ءانل وج زتامالاو لاستمالا فانعي عزب تتم ون اذ امهم
 ١ ا

 4 . رافك ىلع داع مدعم ىلاعتو هن أد م هلوقىث ريمضلا نا 3 .4#ه»و كاحضإلاو ن ماوع نبا

 هللا لوسر كعل 55 نيقالا ني:هوملا ىلع ظلام قف قدي رقة مسا محو كا هلوقىف ريهضأ او

 ا
 ا هن لإ تانابؤم ءاسأو لونج لاجيد الواو ىلاصت هادا الوب ادذو ىلع ةباالا نوكتف
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 هت ١١ج مس

 ْ يور ليوأتلا اذه ىبعو اضيا ةب الا ارييقكب نذل اني ءل اوليزت ىلاعت هلوقو

 نك ذئذلاىاثلا لب واذ أ اماو ة هن الا ف را مهل مدس 0 الاو مالكلا قايس نه نوموهفم

 لدامم رك ذامو ىا ( 3 هيب الا اسذعل اولي زتواىلاعت هلوق لدم ادهو) هلوَش هب لا هذه ىف ىذاقلا

 مهلاصفا نيسحتو نينءؤملا نم اهيف نم لجال مهلاحآىف باذعلا ريخأتو مهلاهما ىلع

 هلوق لثمو ىا (هلوقو) رسالاو لتقلا اعلا اياذع ةكم لها نم ىامهنم اورفك نيذلا اني ذعل

 مهطالتخال مهن ايعاب ىا مهوملعتمل كل تانمؤم ءاسنو ىام هي الا نوم وهلاحرال واو )ىلاعت

 مه وماعت ىف مث ريمض نهوا ءاسنو لاحر ند الامل لدي مه واع نا مهلايفطو مث رفك لها

 فئاصضلابداو جعل هللا اهاطو ةاطو ريبإ ةيدطإ هلك دقت موكلهتف مهوسودب نا ىا

 اهناوجولا 8و 5 مهنيج ند م اشغ 'ىئا هو ركع همْشع اذا هلع ند ة رعم مهن مكييصتق

 ا ىف كريد مالاو هب ل رافكلا ريبعل و مهيلع عنق ناتو مهاتش ةنادوعكلااو ةيدلا

 | ةلالدل فوذحم الوا باوجو مهم نيملاع نيِغ مهوأطتنا ىا لاح لسع ريغب مهنع ثحبلا

 | نيلهاح رافكلا رهظا ناب تانهؤمو نيئم وم اوكلهتنا ةهارك الول ىعملاو هيأع مالكلا

 ا هنوحر ْق هللا لخ دبل اكمل هلوقو مهنع م كدا هكر ميك الهاب ةقركت مهييصيق مم و

 لجال كلذ ناك ىا نينهؤملا نم اهيف نا انوص مهنع ىديالا فنك هيلع لدامل ةلع ءاشي نه

 مال_سالل هقيفوس 500 مك رشم وا مهينمؤم ندعاشتإا نمر تر هللا لخدب نا

 6( هللاممذعيال نا مهلامو تاز' ) ةكمنمىا (نونءؤملا رجاه اءاف) ماعنالاو ريخلا ةدايزاوا

 نودصي مهو نويذعبال فو نونمؤملاو مهتقرافزا دعب مهميذعت نم عنعامو ىا

 (اذهو)نوماعال مرتك ١ نكلو نوقتملاالا هؤايلوانا ءءايلواناؤناكناقؤ مز لا دحسملا نع

 هدا رهظيام نيبانه ) مهي وهو مهنع باذعلا زيخأت ىلع هب الا ةلالد نم ر " ذام ىلا

 )َ مسو هيلع ىلاعت 0  هتءظعو هناش ةعفرو هدم ل نيس ليلد رهظا نم ىفا

 راح و ضام لعف هنا ىلع 57 اذه رباك الا ضعب طخ عقو وب( هتازداو )اهو دنع دحا لكلا

 ءارلا نوكسو ةلمهملا لادلا رممكب هنا باوصلاو فدحصت هنا ىهاظلاو هب عفد ىا رورو

 ( هنوك بيب ةكم لها نع باذعلا ) هناحيس هعفد اهرهظيام نيبا نمو ىا ءانوزمهو

 نراوكبلا ر2 ( هءادكا نوك من 27 نيملاعلل ةمح رهتمعب هن ال مهيف هدودحو هم دكا ضتملا هدو>وىا

 محق مم روظا طظفاف مهراوج قف مهل ىا ( مهر هظا نيب هدعب ) مدقتام ىلع افطع

 ىا ( مهياع نيئمؤملا طياستب ) ةخسا ىفاك هللا ىا ( مهبذع مهنم ةكم تاخ املف ) ةغلابملل
 مكحو مهايا مهتبلغو )) رهقلاب طياستلا رسف ثيح ناسملتلا دعباو مهايا هلوسر طيلست

 سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا ل وسر اهلعج ىا ةحوتفملا فاكلا ديدشتب 6 مهفويس مهيف

 6 مهرايدو ) مهعرانم ىا ( مهضرامهمدواو ) ارساو امطقو التقاحفصو ادح مهيف ايكوت

 هنأ ىود 0 .ثاومو مهثاناو مده ىا ( مهلاوماو ( مهلفاعمو م مر مهأ وم ىا

 )0) ني ىراقلا ىلع ن0(

 ا

[ 

 ظ



 ردب موب تسفح اك سمخاما هنع ىلاعت هللاىضر رمي لاقو مكيلها ىلا هللالوسرب نوعجرت

 كلبا اةكمإ ان حبرص اذهو ةمحطا نإ هذه ١ تلعح امال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاف

 مكل نا مهل لاقف راصنالا هيف ملكتف نيرجاوملل مهراقع لعج لسو هيلع ىلاعت هلال

 تحف اهلا ىيفاشلا مامالا نعو ملعلا لها نم نو رثك الاو ةفينح وبا :مامالا هيلعو ةونع

 عابر نه ليقع انئاكرث لهو ثيدح ليلدب اهعبو اهرود ةراحا زب# ناك همم نمو احالص |

 ( ةب الاف و ةونعاهافساو احاص اهالعاحتف لاق نمدعباو هبلال دتسالا هجو دعب ىنخيال نكل

 ناعجار نيريمضلانا وهو ( رخآ ليوأت اضيا ) نورفغتسي مهو مهبذعم هللاناكامو ةياىا

 هللاناكاموىا ناكولنا ربدَقَسس لاخلا عض و٠ىف نورفغتسي مهو ن وطنا لمتحف رافكلاىلا

 نوكي ناو ىربطلا هراتخاو مهنم عقوول ,*رفك نه رافغتساو ةبوت لاح مهو مهي ذعم

 مهنمو مهذعَم هللا ناكامو ىا مهتبرذ نموا مهنم نهؤي هنا هللا لع ىف قس نماملا .ةزاَغا

 مهئاعد ىف مهلوق ىلا ةراشا نوكي ناو جاحزلا هراتخاو هب نمؤيو هللا رفغتسيف جر نم

 رهظالاو ىحلدلا هررق امايندلا باذع نه مهلاناما ةيطع نبا لاق ام هللا هلع مهللا كنا رفغ

 نبريهضلا نا ىلع ىنيم ةب آلا هذهىف ىضاقلا هركذ ىذلا رختالا لي وأتلا نا نم ىناجنملا هر رحام
 ىضاقلا انثدح ) هلوق وهو هب هنييبل ثيدحخلا نم ىخاقلا هدنسا امل نينمؤملا ىلع نادئاع اعم

 لضفلاوبا انثدح لاق ) ق.ساكةركس نبا ظفاخلاوهو ( هيلع ىّءا رش ىلاعت هللادح ر ىلع وا دمهشلا

 ) نيسللا وباو )ل هرك ذ مده دقرثاادض ريذخا نم نولعف همدعو فرصلاب ( نوريخ نا

 ىا ع الاق ) هتحرت مدقتو راملا دبع نب كرابا وهو ( ىفريصلا ١ حيحصلا ىلع ريغصتلاب

 ديدشتو ةلمهم ءاح مضب ( ةرخلا جوز نب ىلع وبا انثدح )) اهالكن يلا وباو لضفاا وبا

 مخ نونلا ن وكسو ةلءملا نيسلا رسسكب هلا مدقت ( ىحتسلا ىلع وبا انثدح ١ قيس دقو ءار

 وهو وسمح ىلا ةمسن واولاو ميما حتش ( ىزورملا بوح نيدحا نيد انثدح )) ةيسن ءايق

 بحاص ىذمرتلاى ا ( ظفاحلا ىسع وبا انثدح ١ ق.س م ىذمرتلا عماج ىوار سايعلاوبا

 هنعو دايز نإ بلطمو هيبا نع ىوري حارجلا نبا ىا ( عيكو نب نايفس انثدح ١ ننسلا

 كلذ ىف ماكف هيلع لذ دب ناك ءوس قاروب ىلا هلاالا قودص خيش هجام نباو ىذهرتلا

 ءايا نوكسو مي حتفو نون مب ( ريع نبا انثدح ) ةئامو نيعستو عبس ةسم خراج عج ري مْ

 ةورع نب ماثه_نع ىوري هللادنع همساو ىفوكلا ىنادمهلا نةءرلا دعونا ىنكي ءارف

 | ىرصبلا مهالوم ىدسالا رشبوبا وهو ميلا سكب ( رجاهمنب ميهاربانب ليعمسا نع )

 ْ هحام ناو ىذمرتلا هل جرخا فيعض مانغنب قاطو ميعأ ونا هنعو ةدعو هسا نع ىورب '

 شا ىدنكلا نابع وباوهو ةدحوم ددشنو ةلمه» نيع حبيته ©( فسوب ندابع نع ( ظ

 نيثامو نيثالثو عبرا ةكيم كام ةعابجلا هل ج رخا هج نيعم ناو داو هنسا هنعو شءءالاو
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 | ىورو ةدربىنانع ىور هشه ىرمصل حصا لوالاو ف سوي نب ةدا.عوهليقو ديهسن ١لشو

 ع(



 تأ ١١6 عمل

 ا ىنانع )ل هيفىلحلاءالكب رطضاو ىناسملتلا هرك ذاذك رجاهمنب ميهاربا نب ليعامما هنع
 ىورر (ىسومىنانبا ) ةف وكلا ىضاقوهو سماع همسا نا حييحصلاو ةدحوملا مغب 6 ةدرب

 نب ديرب هديفحو لالبو ديعسو فمسوبو هللا دمع هون هنعو ريزلاو ىلع نعو همانع

 ىسوهوبا وهو ( هبا نع ال ةءامجا هل جرخا ةئامو عبرا ةنسىفوت ءالبنلانم ناكو هللادبع

 اي ىلاعت هللا ىلص ىذلل ندعو دز ريما حتفف مب مياس ير سيق نب هللا دع ىرعشالا

 مههارباوركب وباو ةدربوبا هوم هنع ىورامهنع ىلاعت هللاىذر رمعإ ةفوكلااو ةرمصللا ريهاو

 هجرخا ىذلا ثيدحلاو ةءامجا هلجرخا نيعبراو عبرا ةنسىفوت ةج هيقانم ىمومو

 ليعمساو ببنغ لاقو ريسفتلا يف هركذ ةّئسلا ناب نم هجارخاب ىذمرتلا درفنا انه فاؤملا

 امهنع هللاىخر سانغ نيا نع متاح ىبا نبا هاور هلا هيوشو ىهتنا ثيدطاىف فءضي

 هللالوسرلاق لاق ) اًضبا افوقوم هنع ىلاعت هللاىذر ةريره ىنانع هو خيشلاوباو افوةو٠

 ةي آلا ىهاظ وهو ةباحالا ةما لمتحم 6 ىتمال نيناما ىلع للالزنا لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 2( مهفتناو مهب دعي هللاناكامو ) ةنمالاب ةحرلا مومعل مالماوهو ةوعدلا ةما للعت#و

 هةر نذل متنه ) نو رهغتسا مشو مهب دعم هللاناك امو )و مهم و“ ىف ةرهاظ ةنمالا هذهو

 1 )رارةلارادىلارادك الاراد نه تاق ىا )ع تدضو اذاف ب هلوق هديؤبو مهصوصخل

 ' رافغتسالا نوكي نا دعببالو راهتلاو ليللاىف هنم راثك الاب مكيلعف ىا ( رافغتسالا مكف

 ىا 4 هئموحمو 2 هل وو هديولو رافكلان ع لاصرتسالا باذع عفدل اًمعابو أيرس رارب الا ند

 فسقلا نمهي مه:ها مهداسف لهاو راف كلل ةح رهن وكو مهداعمو مهشاعم حالصا بج وم و مهداعسال

 ١ لفاىفو( ىناحكال ناما انا مالسلاوةالصلا هيلع لاق ) مهدالب ىف لاصيتسالا باذعو خسملاو

 ىدود ىانع همانع هدرب كل كديعس نع مو هاور حي ثبدح وهو ناحل د انا

 ا ىلكت ىتد اة هالو اناق مث 0 هيلع ىلاعت هللا ىلد ننال وانظر يي برغملا ائءياص لاق

 افي عفرف لاق متاسحاوا متدجا لاقذ م انلَق انه مئا زام لاقف ائيلع جرذف ءاشعلا هعم

 ١ موحتلا ت.هذاذاف ءامسلل ةنءا موحنلا لاقف ءامساا ىلا هسار عفربام | ايدك« .ناكوزءايسلا ىلإ

 ناحاملا لاق نودعوبام ىتهاو ىنامحا ىتا تيهذ اذاف ىباال ةئما اناو دعوتام ءامسلا ىلا

 ناّساور امهلعلو ناما ىذاقلا هللكاش ىذلا ثيدحاىفو ةدذمأ ثيدحلا اذه ظفاىفو

 / نءالاو ميلاو ة زمهلامضب ةنمالاذا ىنملا بر عم ىنعملاب ىذاقلا لوا لوقا ثيدحلاىف

 اذه سودماقلا ىف 8 ىلع امهدعتشإ هنأ صهااشلاو ناحذملا ةراقدام ىلع دحاو ىنععي نامالاو

 ريغ ضرالا لددت موب ىلاصت لاق م اهليدبتو اهراطفنا دعوتام ءامساا نايتابو تزثتنا

 نإ تت دادنرالاو نكفاا نم لإ مهرذناام نودع وبام هءاكا نادئابو تاؤءشلاو ضرالا

 2غص111|1||]||]|||1|1|11|1]|1|1|1|1|1||1|1|1|11111011 1 9 0١

 1 21035 هسا اكلك طق دل, نع وج رة >7. ج37 وما ج10 تخش د ان كانت: 1006723055ي ل 1917 م تتر تة77 67 ترم ح٠ تن ت9 ت7: )00291051227209 175770977 .٠١ 27:00:25 نا قال ل جن ت77 17/00 [يقززااةمال 9: تعب سو بهل

 مورلا ةلغو جرهلاو !اوزآلا فاللت>او عديلا روهط نكد هب مه ربخ ||م نودع وام هنما



 لبق )هبامصال اناما هنوكب و هعوقو نم دبالاه قبو هرثك | عفو امم كلذ ريغو ةيمكلا بي رخو
 مدنا مهيب موجنلاك ىناصا ثيدح ةداهشب ةعدب بكترانم مهنم نكي رف ( عدلا نم

 فكلا ائمزاي نكل هيفام هيفو ىجلدلا لاق ( نتفلاو فالتخالانم ليفو ) متدتها
 هداهتجا ىلع نارجا بيصمال ةحيم تالي واسس اداهتجا مهنه هرودصن مهب ىرجام

 دهتحا اذا كالا نا نيخيسشلا ثيدح ةداهشب هداهتجا ىلع رجا ءىطخمالو هتباساو

 مهب ىرجام نال هيقام هيفو ىهتنا دحاو رجا هلف اطخاف دهتجا اذاو نارجا هلف باصاف

 سلو مهنم نامالا عافتراو مهنع لسو هيلع ىلات هللاىلد هتببغ دعبالا مهنم ىرجام

 هيلع ىلاعت هللا ىلد لو_سرلا مهضعل لاق ) نودعوبام ىنادا ىتا ت.هذ اذاو لأو اذلو |

 تءادامو شاعام ) انام اضيا هباخصا ناك ناو هريغال ىا 6 مظعالا نامآالا وه سو

 هيط رشام ومادريخ بصخااب صو ةدو>وم ةّسان ىا )َ ةيقا )و هلوداتعملا هيما ىا( قت

 هتماىفهمكح ءاقيل امكح قاب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص وهف ىا 6 قابوهف ) هلوق اهؤازج |

 رظتناف ) اهفالخي لمعوا اهب لمعي ملو تكرثو تينقو تمدع ىا ( هتنس تتيها اذاف ) |
 ءالملا رظانيف لاش نا ىلوالا ناكو ءالللا او رظّتناف ةذسن ىفامل ماع باطخلا ( نكفلاو ءالنا

 اورظّتناف اهلها تو هدلس تتيمأ اذاف ىنعملا لمثو ةيدبدلا نكفلاو ةيومدلا نحلا ىا نكفلاو 0

 هذشإ نكلو ىانلا نه هع زم اعازسا معلا جبال هللا نا ثيدح ليلدب نكفلاو ءالبلا ا

 معريغباوتفاف الاهج ءاسؤر سانلا ذختالماع قبب ملوا ملاع قبي مل اذا ىتح ءاملعلا ضيق ظ
 ضعب مدت ( ةياالا ىنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللازا ىلاعت َنالاقو ) اولضاواولضن |

 هتالصب لس وهيلع ىلاعت هللاىلص هيدا لضف ) نيبو رهظا ىا ( ىلاعآ للازابا ) اهيلع مالكلا
 مياستلاو ةالصلاب هدابع ىعاو ) اع ركت ايناث ىا( هتكتالم ةالصإ مث ) اهظمتالوا ىا( هيلع |

 هدا.نعيصاو ةذعسن ىفو اماست اوملسو هيلع اولص اوت نيذلا اهيا* ىلاعت هلوش ىا ( هيلع

 نقض مهللا اولوَس ناب املا هيلع امهب هدانعيصانو ىا هناللص ىلع افطع ةفاضالاو راب

 ىتنلااميا كيلع مالسلا اولوش نابوا ةالصلا ثيدح ىف دروام ىلع ا د لا ىلعو د# ىلع

 هيلع مالسلاو ةاللصلا بوجو ىلع لدي كالذو دهشنلا ثندح ىفاك هتاكرو هللاةهحرو

 هدعبأف رانا لخدف ىلع ىلصا م ةكعع تر د لحجر تقلا عر ثيدحل ركذ الك ةلما ىف

 كل اراعش فرعلاق اهقاوكل الولقتسا هزكيرو أمرت ىو كلم ربع ىلع ةالصلا رو>و هللا

 اليلجا زي نع نانا قاف لد ريع 0 لوش نا هرك هب نمو مالسلاو ةاللصلا مهيلع ءاسالا

 ىا 1 ادعو ةكتالملا نم رب اةلدم ىا )ع ةاللصلاو 2 هيماوال داش الا وه ميلسقلاب دارملا لشو

 ىا لصاف املا ناك ناو بحبلف ماعط ىلا مدحا ىعداذا ثيدحل )ع ءاعد هل 2( هذآ ع

 نورفغت_يو هلوقل ميالملا وهو رافغتسا ةكئالملا نم ىحلدلا حرش ىف عقوو عدياف |

 ضرالاىف نمل نو رفغتس و ىلاعت هلوقو هىهاط ىلع رافغت-الا نا ىهاظلاو اونما نيذلل 0
 1.171 10 ا تا تت تانك د7 هك اع ا 7 بج 7. د جلع دعا ها هدم ع ع تح تن صب و وتوج كسي تب جملا ل

 (ماع)
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 سيل 1117

 مونامفلا لياط نعي الا 1و ذكيا ادعتسالا ازا جال ذاا نية مؤلم 3 لئاوصتل ه ادي راما |
 ةرفنملا ىعدتس امف مهيعسب ىا ىحلدلا لاقو مهناش ىف ةرفغلا قاقحتسا مزاتسملا

 رفاكلاو ندهؤملا مب ةللا ىف كلذو ةعاطلا ىلا ةب رقملا با.سالا دادعاو ماهلاو ةعافشنم

 ىلاعت هللا نمو )) هبانحمت قيل امف جلا هيدا رملاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هب صخ ثيحو

 ماعنالا ةداراو ناس>الا ةحرلانم دارماو ةميسج ةصاخ ةحروا ةمظع ةمحر ىا( ةحر

 ىا ( نولصي ليقو ) ىلاعآو هناح.س برلا ق>ىف بلقلا ةقروه ىذلا اهانعم ةلا>تسال

 ىطدلاهركذ هيلع هنودبازيو هنورئاكب ىا ريا ةرثك ىهو ةكربلا نم ( نوك راسب ) هائعم

 هّتءا نم هعاشاو هب لهاو هتاقصو هتاذ ىف ةكربااب هلز وعدي نوك راس ىنعم نا ىهاظااو

 ديلا هنا قرف دقو ) فندملا لاق ةكربلاو ةالصاا نيب ةرهاظ ةرباغلا تناك ثيحو

 ثيدح ىف ( هل ربلاو ةالصلا ظفا نيب هيلع ةالصلا ١) هبادكا ىا 6 مع نيح مد هءاع ىلاعت

 لا ىلعو دمحم ىلع لص مهالا اولوق لاقف كيلع ىلصا فيكف كياع ىلصن نا انما دق

 ١ خلع قك : .ناباك لد ةازلاا] لع و ربك علغاكارايق ميهاربا كرآب ىلعو ميهاربا ىلع تياصاك دبع

 ا نو لو نوءظ»ي نولصي هلو دارب نا رهظالاو دي ديمح كنا ميهاربا لا ىلبعو مههاربا

 ةالصلا مكح رك ذنسو ) هوو يحزتلا اهتاح نم ىتا ةدراولا ظافلالا عي لمشيل هيلع

 عورفاانه ةلثان قاعتبامو ةيافكوا نيع ضرف وه لهو ةنسوا ضرف وه له ىا( هلع |

 ةيماعاإل فرمدنم ريغ وهو ءارلا حتفو ءافلا 5 6 كروف ني ركب وبا > دقو )) ةلدالاو

 عدوو ةلاللج عم اظعوو او4وامالكو الوداو اهقف لياج ماما وه ف رص:٠ ليقو ةمدعلاو

 ١ نفدوروباسيت ىلإ لّقنو ةئامعبراو تس ةئسىف مسلاب اديهش تامو ىناهيصا وهو ةباهمو كاز

 هلوق ) رسب ىا ( لوأات ءاملعلا ضعب نا ١١ هدنع ءاعدلا باحتس رافغلا دبع نبا لاق اهم

 ىلاعت هللا ةالصىفىاإ ىنءملا ذهىلع ىا ( اذه ىلع .ةاللصلا ىف ىنبع ةرق تاءجو ل

 ملعاو ( ةمايقلامويىلا ) ةخسن ىناك هيلع ةالصلاب ىا 6 كلذب ةمالا ءىماو هتكلالمو ىلع

 لدالافتدنو ىذاقلا فاؤملا طخ وه ىذلا لصالاف تدب ا انه ىلا ج>دقو هلوق نا

 رقاانم اهلصاو ة>رفلاو رورسلا ىنمع ةرقلا نا معا 3 ىرغلا سابعا ىنانع ىورألا

 ةراح نزلا ةعمدو ةدراب حرفلا ةعمد ْنآل هّتءمد هللادرب | ىا هئيع هللارقا لاش دربلا ىنعع

 فرامملا فدك و ةاحانملانم اهيف امل ةيعرشلا ةالسصلا اهنا اهرهظاو لاوقالا رثكا مش

 ا ىا )ع نيماك- الآ صعل ر 51 دو ( ىلاعت هللا نا دعل يا كاشف ودككملا م تي

 ؤ هدرأتو هتيادهو:هللاةيافك نم. ةذو> ام راهنا ( صءيهك فاورحببريسفت ىف ):نيرسفملا نم

 ىا ) ىنكي ىنك نم لعاف مسا ( فاكنم فاكلا نا ) زف هيلع هتالصو ا

 فاكب هللا سيلا ) ىلاعتو هناع.س هللا ىا ( لاق مالتسلاو ةالصلا ىلع هيثل ىلاعت 0

 د#وهو صاخلا هديعةديعب دارملاو هلةمناقنك تايثاىف ةغلا.م ىننلا راكذ ال هماهفتساو ( هدانع

 | دارااوا سنجلل ةفاضالاو لك الادرفلا هب دارملاو ةيصخش ةفاضالاف سو هيلع ىلاعت للاى ظ



 عما لفل هدابع :ةليكالاؤن رح ءارق هزصشل و 23 'نانلاواو ايزل مم مهساوخلاو أم دابع عيمج

 8 ةراشا فاكلاىف ليقو ايلوا الود مهيف لخدي ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص وهو

 هش ىلع بتاكلا هنا ىلا ةراشا فاكلا ليقو مانالا مومعل ماقسنالاو ماعنالاىف ىفاككلا

 ىلاعت هللاىلص هيدنا هللاةياده ىا ( هلهتباده ) همقر زوحمو بصنلاب ( ءاهلاو ) ةمحرلا

 اطارص كيدهنو لاقإ هل هساده ىا ىداهنم ءاهلاو لاش نا بسنالا ناكو سو هيلع

 ةسايرلا مسام ةماقاو ةلاسرلا غيلبت ىلاوا هئيد قب رط ىلا هفطلب كلدب ىا ( امقتسم

 لاش نا ىلوالاو كئادعا ىلع هترصنن كاوق ىا ( هرصنن كدباو لاق هلهدسأت ءاذلاو )

 هدب ىلاوا ةنحلادعب ةحاملا رسب ىلا ءاناوا مهيديا قوف هللادب ىلاعآ هلوق ىلا ةراشا ءايلا

 ىناحتملا هركذام هيلع درب الثا ةيعرت هعابتا ىلعو ةلاصا ةمالا هذه ىن ىلع ةحرلاب ةطوسملا

 رداصملا هذه لئاوانم تذخا فوردح هذه نا دارا نا لوقلا اذه بحاص نانم

 نالةيلعضقني دسأتلا ظفا ناف ةماكلا نم فرح لوا ىلع برعلا راصتتا ند مدقتام ىلع

 ناكءاوس رداصملا هذهنم تذخا فردا اهنا دارا ناو اهنع ءايلا اكاو ءانال ةزمه هءاف

 هتمصع نيعلاو ) ىعانصلا سايقلانع جراخ لوق وهف اهنيعوا ةملكلا ءاف اهنه فرح لك

 لاق هرهجو هرسىف هلاحن هملع ىلا ةراشاوا ( سانلا نم كمصعي هللاو ىلاعت هللالاق هل

 هتكئالمو هللانا ىلاعت هللالاق هيلع هتالص داصلاو ) رودصلا تاذب مباع هللاو العونع

 هدعوىف قداصلا همسا ىلا ءاعاوا هناهرب نومظعو هناش نوني ىا ( ىلا ىلع نولصي

 هتققح معي ال ىذلاهباشتملان ه ريتعملا لوقلا ىلع روصا١!لئاوا نا معا مْ هديعويف روصلاو

 ليقو هللاءامسال ةراثا ليقو نارا زاحتالل ةراشا ليقو ىلاعتو هناح.س هللاالا هب دارملاو

 ةعيراو ناتثامو ةنس نونالث كلذ ةلن>و ةيدمحلا ةمالا ةدل ناس لبقو هلوسر ءامسال

 هياع ىلاعت هللاىلص ىننلا نال برقالا وهو ةثالثو ةئامعستف رركملا طق-ا ناو فالا

 هللالوسرنا هعؤرب اًدبد> ىذاقلا د>اولادنع نب رفعج ىورو ةعباسلا فلالاىف ثعب ع

 تءاسا ناو ةرخ الا مايانم موب اهٌواَقْف ىتءا تنسحا نا لاق سس و هيلع ىلاعت هللاىبد

 ةع.سس ايندلا لاق 0 و هيلع ىلاعت هللاىلص ى ىلا نا ىورو ةثامستحح كلذو موب فصنق

 ىلاعت هللاوذر سانع نبا نع افوقوم ىورو م افلا اهرخآىف كنعد !'ةنس فالا

 2 هياع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ثعبو ةئنس فلا اهثم موب لك مانا ة ةعيس اسدلا امهنع

 ىعن نيناهك ةقاسلاو انا" تنعب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق هيلع لديو اهنه موب رخاىف

 لوس ناك هنا ههجو ىلاعت هللامرك بلاط ىلا نب ىلع نغ درودقو ةبا.بلاو ىطسولا

 هللامسا هنع ىلاعت هللاىذر ىلع دنع 0 نا لمت<بف صعء.يك اي ىلرفغا هناعدىف

 صيعهك اهتنمذت ىتلا هنامسا عيمجم ىلاعثو هناحس هللاءادن ديرب نا للمتحيو اهتامح ىلاعت

 فيفختلاب نوف وكلا أرثو ( اىهاظت ناؤ ىلاعت هللالاقو ) كلذ وحتو ءاهو فاكنم

 ىنلاىلع_ىا 6 هيلع ) انواع نأو ىا امهنع ىلاعت هلاوضر ةصفحو ةشئاعل باطخلاو

> 



 هم 1 1١9

 هءوساأم راسو هن دل لغلاو ةبرام ةيضق ىف وللا رادلسو هيلع ملا ىلد ا

 مل (رهبلاول اوال ومرت الإ الزوم جولحوتالا افا هزات ىنر ةيدي هيلو الطماط ١
 هيلع وه امف ةئيعي هلا قحلا لو سر وه ( ليربجو ز هالوا امث هياوتهو هرصان ظ

 نآوب نقلا ىا ( ةكالملا ليقو ) نولسرملاو ىنعي ( ءايبنالا ل نينمؤملا لاصو ) ظ

 ريهظ كلذ دعب ةكتالملاو ىلاعت هلوق عم رركتي هنا هيف نكل صيصخت دعب اممعت نوكيف |

 اايماها اة نااو باع 0 اهليفع ل الست ادنلا ١ قضارب وعون وت ا لاقوة )» ديلعاب قو هاك نكوا ىوعا

 ليقو ) لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باحصا مهنا ىدرو املا رك ذامل ةباحصلا رباك نه.

 ىا ( نونمؤاا ليقو ) هبراقاو تيبلا لها نه هو#و ىا © هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع

 دارملا لاش نا ريطالاو طاص هيهاظن ندم لك نا ىلع ءازب 6 هرصهاطظ ىلع ( مهعيمج

 ةباحصلارئاسو نيدشارلا ءافالخاو نيب رقملا ةكتالملاو نيلسرملاو ءايبنالا نم نينم ؤااطاصو

 وهو واو رغب حلاصو نيدلا موي ىلا ناسحاب مهل نيعباتلاو نيقحاللاو نيّباسسلا نه

 هرمسو هلوشب ىناسماتلا ليلعت اماو اممرر فذ اظذفل واولا هته فذح عج وا درفم

 ةياقىف وهف اههفذح كيذكالو ادعبو ادم دشن واولا ةدم نال ةرصصنلاىف ةعرسلا ةلالد

 مم لاق 56 هيلع ىلاعت هللا ىلد ىلا نا دوعسم نبا ثيدح حد ناو اذه دعنلا

 هب دارملاو الثم اهرك ذ وا قدصلا لوقلاىف هب دارملا اممنوكل قدص ةئيب ناك رمعو ركب ونا

 بلاط ىبا ن ىلءنع درو دوو هباط> نايس هلوسرو هءاتكب 2 ىلاعت هللاو امهلاثما

 درو هنأ معاج قيس م صعءيهك اي ىل رفغا هناعدفف لوش ناك هنأ ه4ه>و قلاع هللا موك

 ١ لئسسا نا ديرا تثكم لاق اسمهنع ىلاعت هللا ىضر ساسبع نبا نا ىراخبلا حيمجيف
 جرخ ىت> هل ةبيه هلئسا نا عيطتسا اه ةنس ةيآنع هنع ىلاعت هللا ىخر باطلا نب رمع

 هل ةجاسل كارالا ىلا لدع قيرطلا ضءعبب انكو انءجر املف هعم تج رذف احاح

 هللا لوسر ىلع انيهاظت ناتالا نم نينه وما ريمااي هل تاَقف هعم ترس مّ عرف ىت> هل تففوف

 اههنع ىلاعت هللا ىذر ةكثئاعو ةصفح كالت لاق هجاوزان» ِِس و هيلع ىلات هللا ىلص

 لاق كل ةبيه عيطتسا امم ةنسس ذن» اذه نع كلئسا نا ديرال تنك ىنا هللاو تلقف لاق

 ت.هذو اذه هب كتربخا ع ىل ناك نأف ىنائداف اس.ملع هنم ىدنع نا تنئطام لعفنالف

 اهادها سقوقملا نا كالذو ةيطرقلا ةيرام ةيضتىف ناك كلذ نا ىلا ءاسماعلا نم ةفئاط

 ةصفح موي وهو مايالا ضعب ناك املف ةيرس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 مل-و هيلع ىلاصت هللا ىلد هللا لوسر ءاح امهنع ىلاعت هللا ىذر باطلا من واج كف

 هللا لوسر جرخا ىتح تيبلا جراخ تءاقاف اسممتدجوف ةصفح تءاخخ اهءقاوف ةيرام

 هللا لوسراب تااقف ةريغتم ريغ ةصخخ كاد تهذو ةي رام ساو هياع ىلاعت هللا ىلص

 نامت ةنلا" ىلط هللا وسر اقف قات فاو: يافا ىلا ءكببلع نود كناحالن لف (خاكاأجا
 ىربختال لاق مث اهتمرح دق ىناف لاق من تلاقف اهءرحا نا كيضربا اهل ايضرم ملسو هيلع



 أ ايعب افي رمش كادي | مريخاو هش اع نابو اهند ىدلا رادخلا يعارقف اهنع جر>و ادعا اذه

 ودلا ليسا:ذاو ىلاغت ةلؤقب مو ةي الا تازنغ كلذ:اهتهت ءكتساو اح > اها هناشفا ىفرت ملو

 اوفاتخاو هالوم وه هللا ناف هيلع !يهاظت ناو ىلاعت هلو ىلا ف هجاوزا ضعب ىلا

 مهريغ لاقو نيمج اههرح ىبعشلاو نسحلاو ةداتق لاقف نيلوق ىلع الوا نيمج اهءرح له

 ةقئاط . تبهذو امنع: ىااطتا هدا. ئشر :نئاسيبع نإا نءاةللذ» ىاؤاوبأل: نيب انهم رج
 قرب قنا لامي يملا مو هيلع ىلا#آ هللا ىلص هب ريش ةصقىف ناك امئا هياع اهرهاظن نا ىلا

 أهدسنع انركش ناك ساو هيلع ىلاضن هللا ىبص هللا لو_سر نا كلذو شحج تنب بنز

 ةصفحو انا تدصاوتف تلاق وا تاطاوتف اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاع تلاق السع هيقتف

 ريفاغم حير كنم دجا ىنا لقتاف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل< ىنلا اهيلع لخد انتيا نا ىلع

 امهيدح ا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلس ىبالا لخدف ةحئارلا هب رك رجش وهو ريفاغم تاكا وا

 كلذ اهتمكتساو هلدوعانلاو شحج تنب فيز دنع الاسع تب رش لب لاقت كلذ هل تلاقف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقللسعلاىنعي هللا لحاام مرت مل ىنثلا اهباي تازنف ةشئاع هب تربخاف

 | !نهاظتناو امكب ولق تخص دقف هللا ىلا ابوّدت نا ىلاعتو هنا>.س هلوق ىلا هل دوعا ناو مو

 لسا ن :ديزنع السن ىورو ءاسماعلا رثك ا لوق وه لوالا هجولاو ةي الا هيلع

 هللا لوسر مر> لاق هنع ىلاعت هللا ىخر كلامنع .هو نا هاور حا قرط نه

 كاذىف هللا لزئاف مار> ىه لاقذ امهنع هللا ىذر ميهاربا ما مو هيلع ىلاعت هللا ىلذ

 ىرالا هج راو ةحيحصلا ثريداحالا تدراون هذ ىلالا هجولااماو ميرختلا ةروس

 دذنع برش هنا هيف لاقو قدسام وح اهنع ىلاعت هللا ىذر ةتكئاعنع ريمع نب ديبع نع

 هياع انىهاظت نيتالا ناو ةصف> دنع برش هنا سم حركت ىف ءاحو مدقت © اليسع بشز

 هناحس هللاو ىراخلاىف ام ىلع نيثدحلا رثكاو امهنع ىلاعت هللا ىذر ةدوسو ةشئاع اه

 معاملات

 مسيل سل حيييل

 0 عسانا لصفلا و
 5 حتفلا ةروس نا معا 2مل كةيلع ىلاعت 000 ركقم وااو ع هتنمضت اهف )

 ةرحعملا ند اس ةريك ةيدب دقعا نم هف رصمم ىف محو هلع ىلاعت هللأ ىبلد هللأ لوسر ىلع

 لعاو ةنيدملاب تلي لب لبق دقو ددملا مكح ىف اذه ىلع هنيدملا كل ه>ونم وهو

 ىلا بحأ ىق هروب ىلع هللا لزا دّقأ ثُثب هاج أاياضف 5 تديدقو اع لزي اهذعن

 ( كل ) انتمظعب ىا ( انحتف انا ىلاعت هللا لاق ) دوجولا سءش ىا سمشلا هيلع تءلط ام
 ءائعمو (مهيدياقوف هللا دب ىلا ءاهلوقىلا) اىهاط ىا )َ اشم ادعو 2 كلجالوا كّريغلال ىا

 هلل نأ ىلع فاخلا ضعبو فلسلا نم ريثك و هدانع قوف ىهامتلا وهو ىلاعت هناحس هلوق

 اولاق اذكو هتادب اذبإ قيل هجو نع ىلاعت هل ةفص اهنا لب ةحرراجلا ىنعيال اد, ىلاعت و هناجحبس

1 
0 
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 ءاشلا ىفو ادينم نايف امعنيبام م تافصلا ثيداحاو مالا طراق عيشي احلل سئاقزاماإر .كنادابلاو ثاظتلل هبا تاي ا( 06 تانا راسو ءاوتسالاىف

 للا هللا ىبد هل قفتاام وه اذه نا ريدك لاَقف حتفلا اذهىف فاتخا دقو انعم مالكلا

 كاذ ذا اوناك نيك رششملا نا كلذو فاطالاو ريستلا نه ةسدخا قب رط ىف مسو هيلع

 ىوقشب ار ةكاضللا مهنيو هادي تعفو نا هنادع.س هللاريسف نيماسملا نه ىوقا

 ليقتساو مظعالا حتفلا ىهو ناوضرلا ةعس كلذ دعب هل قفتاو لو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 تناك ىتاا ةمحاملا نم تقولا كلذ ىف عقوام مث مل مهلم فاخن نم دسحا ةينيدخلا لها

 00 هياع هللاىبص هللالوسرل ادن كلذ ناكو مورلا اهيف ترهظت سرافو مورلا نيب

 10 يسسو هيلع ىلات هللا ىلص هناال و"ئياطعلا ”نذكلا *ةكوش ماضهنال هناحكاو

 ةهبشم هب الا تءاح ىذلا - ةهج نم اهلك هذه تناكف مورلا ةروس نم هلاحتف

 | نم لاحر لاق هب هيلا هزل هللازلاو ةس دوا حلص ناك امل هنا ةيقع نءا ر 4 دو هيلع

 نطل ثلا" نع اندادط دنقل حش اذهام هللاو و هيلع ىلاعت هللا ىل< هللالوسر

 مظعا وه لب اذه مالكلا سْنب لاقف سو هيلع ىلاعت هللاىفد هللا لوسر كلذ غلبف

 / نامالا ىف مكللا اونغريو مهدالب نع حاورلاب ؟وعف دب نا نوك رشملا ىغردق حوتفلا

 حوتفلا مظعا وهو لير والاخ كلل كدرو م عيلع هللا ؟ رفظاو اوهرك ام مكتم اوأردقو

 انا رأللا معا تناو هللالوسراب حوتفلا مظعا وه هلوسرو هللا قدص نودلسملا لاقف

 ع 3 ةزشل مو اريخ هياككا ىديا تالتماف ريبخ تل 0 هيلع ىلاعت هللا ىلك

 ادعو 0 1 هت ولا 5 زاكدا وه ام هب 2 ف حفلا نا نا“ ' رمفملا صعب بهذو

 مهدعل بهذو 5 حفل أييس ناك ةس دولا حق نا رهظالاو ان ردقو انيضق اذه ىلع

 هيلا جاحزلا لامو ماعلا هجولا ىلع ىا مالسالا ىلا ةيادهلا وه امنا هب الاىف حتفلا نا ىلا

 ةدازاؤلا' اا (كلا الاكس تلم )ا اكءامألا ناو نياك للا عما ناك نا

 هللادنع هنا زعم عر هلع ءانثااو ( هلئاضف هل نه ىا 4 هلضف نهد ( ةلؤشلا ردظيف ٌْ

 روصقل ىا 14 هملا ءاهتنالا نع فصولا روش 0 انكؤأ ىذلا ىا ) امدي دل هنمعلو ىلاعت

 ءاضقلا نم هل هاضق 3 0 ةيدن هللا مالعاب ىا )ع همالعاب هلال> لح ادتساف 0 هب لكلا ةطبعبا

 كلانيضقانا ىا انيبماحتف كلانحتف انا لاق ثيح نينملا حتفلانم هردقو هلمكح اع ىا ( نيبلا

 واعو هودع ىلع هتيلعو هروهظل ( ةسدخا ماع لباق ند اياخ دن نا 1 لها ىلع

 لوق اذهو اهنع اه هدص دعب هتما ىا هتءيش ةخعسن ىفو هت رط ىا ( هتعارشو هتك

 هقةحتل ىضاملاب ربعو مدقت م6 ةكم حتش دعو وهوا هجو نم قيسامل رباغم نيرسفحال ر 3

 هو ةميظع ةنا نه ةيديد+لاىف هل رهظ اموا كدفو ري.خ حتفك اهاوزن دعب هل قشتا اعوا

 مهلك اوور ىتح ءام تردف اهيف جم مث ضخضمتف ةرطق اسم قبب مف بضأ اهءام نا

 ( ذدخاؤم ريغ هلروفغم ) 0 هباع ىللاعت هللا ىلص هنابو ىا همالعا ىلع فطع 6( هناو )

 لق ثرح ( نوكي امو ناك اع )ان ةانعم ':هتمضال | هلق م اديك ان وهواواو لدبي و زمهلا



 إ ١7١

 كال هان نفغلا ةيفسللا ميد كركرش كل | ناكوا ىنلاو رخام اهب كي دا للاكل ةغبآ ٠

 بتاعل نإ حصل 0ع - ) كالروفغم و ىأ عش هه ملامو عقوام كاز هع دارا مودعل لاق )

 يالا هءاحنا ىلوتو سدع نانهؤ» اونوكيال 7 كاتو عخاب كلما ىلاعت هلوقىف 5 هيلع

 هل لص مل ةردقاا هدب م ىلعا لايينلَسو ولو ديعلا نا ىلإ ءاعا هب الاى نا رهظالاو

 هةضتقا ام ىل-ع ةيدو. 75 قل ماع مأاىف ة 4 رشا راوطألا رودقل ة رفغملا نء هافاختسا"ا

 تاءيس ةمآلا قليكءوموف ةمهلاب ركفتلاو هحاب 0 روهألا ناك كال ءكبع 4 قو ِ .وبرأا ١

 ناب رقما تاميس رارب اللا كام سدح لاو و ادلو لجأ ىف ةرضحلا ةد صم نع ةافغ ا ما ثد 35-0 ن“ ا

 ىعسدلاو رافكلا داهح نع بيس» هنأ ثيح نه حافال هلع هللاكل رفغل ىلاعت هلوق 0

 ريصيل اراتعاو ارايجا ,ةصقانلا سوفنلا» ليمكتو رايغالا كرش ةحازاو هند ءالعاىف

 هللالءج ىكم لاقو ر ارايتذا ةملظاا ىدبانم ةفعضلا صياختو اراتخا حج ردتاا كلذ ظ

 ةنملا نه ىا ( لكو ةرفغملل ابيس) مالسالاىلا ةيادهلاب وا حتفلاب نانتمالاو ةيطعلاىا م ةنملا |

 هللادهنع نه لك لق ىلاعتو هناح.س هلوقل ىا ( هدنع نه )) لصاح ةرفغملاو ةيادهلاو |

 ةيطع ىا ( ةنه ) وهالا هلال ىوربو هدنعنم ءىث ءاضت نوكي ىت> ىا ( هريغ هلاال | ١

 لجو نع هللا ىا٠( لاف م لضف دعب الضفو هنم دع )) قاطم لوعفءوا لاح انانتءاو ظ

 دالسبلا حتفو كيد روهظو كلملاو ةوبنلا كل هعمجب ىا 6 كيلع هتمعن ماو 0 ١

 ىنعملاو عوض قلعت 6 كل ريكت نم عوضخم ليق ) هلوق اهنءو كلذ ريغو كيلع

 كيلالاذتلاو كيدي نيب عوشخلاو عوضخلاو كلدايقنالاب كلجال كياع ربكت نم عضاوتب |

 امهاها لابقاو ىا 6 فئاطلاو ةكم حتشب ليقو ) كياع ريكت نم عوض ةخسن ىفو |

 لامفالا ميصإ 6 كلرفغيو كرصنيو ايندلاف كرك ذ عفر ليقو ) اهركو اعوط كيلا |

 اهلكو رملا,ءاس قاسماتلا لاقو رهظ الا وهو متو هلوق وهو رسفملا قفو ىلع ريسفت |

 ةدح ومابكل رفغو ءارضتب وكرت ذ عقرب ىوربوو ىزاحألا لاق اذكو لعفلا روحو رداصم

 مو«عاها وانت لاوقا ةرداه من لايعفالا لباق ةرفغملا ىعع رفغلا نا هقو ىهتا ريالا نيونتو ْ

 لاودالا هده لمحو لاوقالا ناك لمن اهموح ىلءاهاح ىلو الاف أما حج مالو ةياالا ٌْ

 هّمعت ماعماب خول 6 اع. ةمعل ماع ) هناحعم ةرهللاتعا (هماعاف) هلو فما رتكتكذاغإ |

 مث لدي وا ةنمفمل قاعتم ءاملا » هأهو ودع ىربكتم عوضخ ( هناا هناسدحاو هماحتا لا ىا

 عضاوتلا ةياغ اهاس ةناع نيركتملا هادعا عضاوت نه ىا هد. الو هل هينايبلا نم ىنعع وادلق

 رظتللاع ا برعلا تناك 3 ملل مهد 2200 نال 1 هءاع داللا مها حقو زاقحالو

 تناكف اوملسا اوملسا ناف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد ىبالا عم ةكم لها نم نوكيام مالسالاب

 رك اذهاو مح رثك | وأ نيك رسما عيج مالاسأ مزلتسإ اهاها ماللسان الدالاملا 2 ىنعملا اذها 3

 اهلضفا ىا دالءلا ىنسا ةخسن ىفو احاوفا هللانيد ىف اولخدو ةكم حتف دعب نوداسملا

 (نوكل )

 ا
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 ( هلاهبحاو ) اهلوحام اهعّتيو ىرقلا ما نطو تابب ماقطلا ندعم هلتيانلظتا فالف زلكما

 وهاك اهنم هجورخ دعب هيلا دالبلا رئاسنم بحا ةنيدملا تراص امئاو قالطالا ىلع ىا

 هنكساف كيلا عاقبلا بحا ىبكساف ىلا عاقبلا بحانم ىتج رخا كلنا مهللا ثيدح ىهاظ
 ادج فيعض وهو ىربقملا هللادنع هدنسىف ناالا هكردتسمىف ماا هج رخا 5 ةئيدملا

 ةكم ةيلضفا ىف روهملا لوق ىلع لدي امو ةئيدملا ةيلضفال ةيكلاملا لالدتسال حاصي الف

 هءفري ةررره ىلا نع ةياور ىفو ءارما ىدع نب هللا دنع نع ةملس ىنانع ىرهزلا هاورام

 فقو هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبا ووه ةرجهلا ىلا جرخ نيح ملد وهيلع ىلاعت هللاىلد ىننلانا
 الواو هللا ىلا هللا ضرا بحال كناو ىلا هللا ضرا بحال كنا هللاو لاق مث تببلاىلا رظن
 امهنع ىلاعت هللاوضر سابع نبا نع را ثيدح ىف ءاحامو تج رخام وج رخا كالها نا
 نا الواو ىلا كءحاو دلب نم كييطاام ةكمل لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا

 ضراعيال بح الانا نه ليقام اذهب عفدناف كريغ تنكسام كنم ىنوج رخا ىوق

 هرصن نم هلك هيلع أش امم ىا ( هركذ عفرو ) ةيعيبطلا ةلبلا بسم اصوصخ لضفالا
 هلوق اماو هل.فام ىلع فطع راب وهو هصوص# هل لماش اهمومعف هودع ىلع هايأ

 هملعاو ىا مام ىلع فطغ هلا الا رطاق هدعام اذكو ( ميقتسملا طارصلا هتبادهو )

 نيسلاو داصلاب وهو امقتسم اطارص كيدهبو هلو ىا ميقتسملا طارصلا ىلا هتباد

 هلوقتك ةراث هسفنس ىدعس ةيادهلاو ةذاشلا ىف ةصلاخلا ءازلابو ةعسلا ىف ءازلا مامثاو

 ميقتسم طارص ىلا ىدهتل كناو ىلا هلوةك ىرخا ىلابو ميقتسملا طارصلا اندها ىلاعت

 ةنملا غابملا ) موقا ع ىتا ىدم نارقلا اذه نا ىلاعَتو هناحمس هلوق هنمو اضيا ماللابو

 باس.سا ىلا لصوملا ىا طارصال تمن اهفيفخحم زوو ةددشملا ماللا ركب ( ةداعسلاو

 هللا كرصتسو ىللاعت هلَوُش ( زب زعلا رصنلا هرصن و إل ةدايسلا فائصاو ةداءسلا باوباو ةنحلا

 ظ

 ارمصدنوا ةنطابو ةيهاظ ةكوشو ةوقو ةعئمو نع هيف ايوق اسلاف ارصصن ىا ازيزع ارصن

 ميلك زعم ىنمم هيلا هذهىف زيزع ناحتملا لاقو ةغلايمال هقصوب فصوق روصلملا هيزعي

 هذهمال رمكتو هرهقو ودعلا ةيلغا نمضتملا وهو زعم رصصنق بح ىنعع بييح>و ملم ىنعمي

 نينمؤملا هتماىلع ل هنانةءادملعاو ىا ( هتنمو ز) طقف ودعلا ىذا عقدل نمضتالا وهو ةفصلا

 لوهسيو زءهبو هلوا مشإ وهو ريسفت فطع (( ةئينأمطلاو ) ةنيكسلا لازئاب ىا 6 ةنيكسلاب

 | ليقو ةحرلا ىه ةنيكسلا لق ةنيكسلاو ةئيئامطلا ىوريو نكس نأمطا ردصم لديف

 ىذلاوه ىلاعت هلوشب ( ممولفىف هللا اهاعج ىتلا ) ةفرعملاو صالخالا لبقو ةنازرلاو راقولا

 خوسرب مهنيق عم اني ىا مهناعا عم اناعا اودادزيل نينمؤملا بولق ىف ةنيكسلا لزنا

 نال ةشاساا ةررةملاماكحالاب مهن ايا عم ةقحاللا ةددحملا عئارسشلاب اناعا اودادزبل وا ةديقعلا

 ىلو هللاو قيقحتلا بابرا دنع ناصقنلاو ةدايزال ةلباق ريغ قيدصتلا ضو ناعالا ةقيقح

 ىا( مهلا (ر هةمأ ةراشد هملعاو ىا هب رستم ىععب ءالا ركب ( مهاراشبو ) قف وتلا



 ا
 ا
| 

| 

 مهر 57 مهتاجن ىا ( مهزوفو ) مهااح دعب ىا لادلا مضب ( دعب ) ةياورىفاك مهبر دنع ١

 ا

 امف ىا ( مهبونذل رتسلاو ١ مهبويعل ولا ىا ( مهنع وفملاو ) مهلامىف ىا( ميظعاا )

 تانمؤملاو نينهؤملا لخديل“ ىلاعت هلو مسا رسكلابو ردصم حتفلاب رتسلاو مهاىرج

 ازوف هللادنع كلذ ناكو مهتائيس مهنع رفكيو اهيف نيدلاخ راهأالا اهتح نم ىر# تانج

 ريبدتلا نه ضرالاو تاوهسلا دو:> هللو ىلاعت هلوق هيلع لد امل ةلع ماللاو |مظع

 مهر ةمعن اوف رعيأ نيرفاكلا ىلع ن نينمؤملا طياسشت ند ريد ام ريد ىا ريدقتلا نس>و

 نينمؤملاو ىنلا ءادعا ىا (هوبع كالهو ))اهيف ام اومعنتيو ةنخلا اولخديف اهوركشيو |

 مالللا حاسب ) مهباقنم ءوسو هنحر نم محدعو ( مهد ربط ىا( مهنعلو وهلا و امن دلا ىف (

 بذعيو ىلاعت هلوَش كالذ هملعا هنأ ىنعملاو مه ريصم و هب نس ءوس ىلا مهبالاعنا حف ىا |

 ءوسلا :اراد مهيلع ءوسلا نط هللا نيناظلا تاكرسملاو نفقا لم هدااو , تاي ةئاثملاو نيقفاثملا ا
 نينمؤملاو هلوسر هللارصنيال نا وه مهنظو منهج مهلدعاو مهنملو مهيلع هللا بضغو '

 ٠ نيسلامغب ورم وباو ريثكن ب ًارقو مهزواعال نينمؤملاب هوصب رو هونظام ةرئاد مهيلعو

 هلاحبس هللا ىا 6 لاق مث ) ناتغل اهو نيلاللاىفام ىلع ءوسلا قاطءىفال ءوسلا ةرئادف

 ( ارشيمو )ءاقبلا ماق»ىف ءاقلل ادهاشموا ءايفصالل ايك نع ىا ( ادهاش كانلس را انا ) ىلاعتو

 ةردق٠ لاو>١ ىهو هنوه ركياع ءادعالا نب رذاكلل (اريذنو) هنو. اع ءابحالا نينم ؤملل ىا

 ىلا( هئافع ) كلذب : ىلاعت هللا ىا ( دعف ) قأشساك ( ةيرآلا ) ةريخم هينواام ضعس تدرو
 ظ ىا 6( مهل ةلاسرلا غل ايتن هسفنل هتما ىلع هنداهشنم هصاصخو ( ةنسكا هلباضف

 دنا ان 0 لب مهسفنال مهمتا ىلع مهتداهش ليقتال هناف ءاشالا رئان فالخم

 دهشي ىا 6 ادهاش ليقو ) هنايب مدقت م5 مهل مهئايبنا غلتب مثالا ىلع نودهشي ةمالا

 | ( باوثاب ) مهرسشببو ىا ( هتمال ارسشيمو ) هلل مهديح وس ىا ( ديحوتلاب مهل ) ةميقلاموب

 فوه ىا ( هودع ارذنمو ) ب املا نسحي هءابحا ريش ىا (ةرفغملاليقو) ةاحالا راد ىف ىا

 ىا ( تالالضلا نم ) هتما رذحيىا ( ارذحم )ارذنم ىنممىف ىا( ليقو باذعلاب ) هءادعا
 6 ه.مث )نايالا قح ىا ( هللاب نمؤيل) ةعدبلاو قسفلاو رفكلا ىه ىنلا ةلالضلا عاونا ن

 ةبوثملا وا ايلعلا ةنلا ىهو ىنسالا ةلزئمللا ىا ( ىنسلا هللا نم هلّتق.-نم ) هلوسرب ىا

 هوس ر< و هومنع ىا ( هورزعيو ) هلوسرو هللا, اونمؤمأ ىلاعت هلوق هيلع لديو مسا

 هلدا ىلع ءاس نونلا تايثاو هنومظعي ىا لالجالانم وهو ( هنولي ىا) هلادعا نم

 داو+لاىف هودع ىلع ىا ( هنورصني لقو ) هرسفو ىلع مالا مال لود ىلق

 لاقي نا رهظالا ( هنومظعي ىاهو رقوي و ه.يظعت ىنوغلابي ليقو] هنيدةرصن ىفداهت>الاىفوا
 ذاوشلا ءارق نم ىا ( مهضعب ًارقو ) راقولا لها نمهنودعيو هنومدخيو هنوم ركيو هنوباهب

 فاالا دعب ءايلاب ( نيثازب هوززعتو ) امهنع ىلاعت هللاوضر ساع 2 ىلا بسن دقو
 ا

 ! كيااجج فورعملا قرفلا نال جنك و ريغ ىف 4 نامل , ركذ عب اهالكو زمهلابو

 أ

| 

 ش
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 ةروصلاب هتانغتسال ةمجعملا ءازلاب لقيم اذلو لمأتف لوالاىف هكرتب و ىناثلا ىف ءايلاب ءازلاو

 ست ١١5 وس

 ةغلابملاو ريثكتلل ليعفتلاو ةزعلا ىا ( زعلانه ) ملعا ىلاعت هللاو مدقتام ةلمهم ءارال وديقلا نع

 اهدعبو ةددشم ءازلا رسكو هلوامغب مهنا رقف ءارقلا روهمح اماو ةرعلا ةياغهوز زعبي ىنعملاو

 رثكألالوقلاىا ( رثكالاو )ذاش وهو اهرسك و ءازلا مضو ءاثلا حتفب ىردحملا اوةوةلر

 هورقوتوهور زءتو ىلاعتهلوق ىا ( اذه نا )نب ربتءملاءاماعلا نمىا( رهظالا و )نب رمسفملا ند

 لادا 4 هءلا اها ريمض عجريف ار " ذ برقا هنال ( و هيلع ىلاعت هللا بص دمت قح ىف الل زنا

 مث  هعم لز'نا ىذلا رولا اوعمتاو هورصن و هو رنعو هبا وما نبذلاف ىلاعت هلوق هيلع

 'هوحس ريمضى ا (اذهفإ اليلو اراه ىا (اليصاوةركب ) هلاوادي واهوهزني ىا(هوحبستو

 هلوق قوف قلطملا فةولا اولعج ةينارقلا ىفوقولا بابرا نا هديؤي و 6 ىلاعت هللا ىلا عجاد )

 هريزءتبدبرراو هلل ةثالثلا رئامضلا ىلبقو هدعب امع هليقام عطق ىلا ءايا هورقويو ىلاعتو هناحبس

 ةعيرالا لاعفالاىف ةسغااب ارق ورمع اباو ريثك نانا رعا مث هيب ستان هيو

 ةياآلا ريدقت لوالا ىلعف مهاطخ ةلزنم هءاطخل اليزنت مهلوا هتمالو هل باطالاب نوقانلاو

 ءاطعن. لاقو ) نما نمكب ننمؤيل هريدقت ىناثلاىلعو دم ان كبو هللاب اونمؤيل كانلسرا انا

 هده لس و هيلع ىلاعت هللا بلص ىنال ) عمتجا ىنعملاو مولعم هلعاف نال لوهحمال ءانبلاب عج

 ناو اهتاوذ ثيح نه ةفلتخموا كتب شت ) ةفاتخع من 0 حتفلا ةروس يمر

 معتفلا ىا( وهو ) ةمدقتملا منال هينا نم ( نينملا حتفلا ن 7 ( ةفان وم اهئافص ثيح نم تلا

 تامالع نم ىا ماللا حش مي عمج هنا ىلع مالعا ةزمه حتش 6 ةباحالا مالعا نم ) نييلا

 2 نطاوم ف رصنلا هلاس دقذا أو 2 ءاع ىلاعت هللا ىلص  هنوعدل ( هللاةباحا لو.

 (ىهو) ةرفغملانمو ىا ( ةرفغملاو ) ةباحالاب اب هل حتف ءاعدلاباب هل متت نم ثيدحلاىفو

 دوهيلا تلاقو باطلا مك ىفباتكلالهال ادر ىلاعت هلوةا ( ةبخلا مالعانم )) ةرفغملا ىا

 هءاسحا منك ول م كنا ىنعملاو مكبونذبب م 7 3 لق هؤا.حاو هللاءاسا نحن ىراصنلاو

 مولعملان مو هءامعت و هءاطع 3 ثكلا و مكل رفغ لب هءادعا بذعي امك م كي ونا ذب مكب ذاع ا

 ىسدقلا هتاذ ةهازنل ما 2 او ناسحا سفنوا ماعلا ةدارا اما 0 هللا نم ميل
 ىا ( صاصتخالا مالعانم ىهو ) ةمعنلا مام“ نمو ىا ( ةمعنلا مامتو ) ىسفنلا ليملانع

 مكيلع تممتاو مكتنبد مكل تلك مويلا ىلاعت هلوق نم دافتسي اك هريغ ادحا هني ملام هل ةنه
 ةرصنلاو ديبأتلا ىا ( ةيالولا مالعا نم .ىهو ) ةيادهلا نم و ىا ( ةيادهلاو ) تمعن
 بونذلا بويع ىا ( بويعلانم ) هل هسنم هيزنت ىا 6 ةئربت ) ادتبم عفرلاب ( ةرفغملاف )

 ةمومضم ةزم* مث ةددشملا ءارلا رم مكب وهو ىلاخلا لوق اماو بوعلام هيزنت ةخسن ىفو

 .ءارلا مكبو ةدحوملا نوكسو ءانلا حتشب هنا با وصلا ذا ة ةرابعلا ىف مال ل ةءاربلا نم

 ءارلا مح ذب وهاعا هركذ ىذلاو ةلعطت نزو ىلع هن ربت 1 8 ردصم ةزمهلا عنو ةففلا

 عالبا هرقل انو ( مالعالا ءاملعلا ىلع ىنالا 3 ماقملل بسانم ريغ وهو هنم ا ردصم

 اكل اوس اور ار ورا ارت ربح رادع ا اواو او العب يحسد يملا



 هد ١7١ [ةيوس

 ةوع اةدلا هاو .ةياالقلاو >هنوق ةضيؤالل عمد ل ىلا اهل ىلاعت هل هلاصيا ىا ( ةداكلا ةضورلا

 ناكم برذال ةماركحو ةناكم برقو قدص دعشم ىف ىف ةرضحلا ىلا ىا ( ةدهاشملا ىلا

 ن*) مهنع ىلاعت هللاىذر ىلع نب نيسان ىلع نبا ىا ( دمت نب رفعج لاقو ) ةفاسمو

 هيحم دنع بيلا ةمارك هيث ةماركب هصخو هافطصا ىا ( هبيح هلمج نا هيلع هتمعت مات

 ميقاو ) اسهطلاخو سفنلا لاختدو اهناف ةلطاف الم باقلا ةمحنم اهنال دو ىدا ةيملاف

 كرهعلهريدقتو دمح اي كتايحو ىا نوهمعي مه ركسىفا مهاد رمعل ىلاعت هلوق ىف ىا ( هتايحن

 مسقلانارود ةرثكلا هتف اراثيا مسقاا هب صخ مضلاب رمعلاىف ةغا نيعلاحتش نمعلاو ىمسق

 ايح ىءموم ناكول مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقل 26 هربع ارش هب خاساو 2( مهتلسلا ىلع

 لزتملا ىا ( ىلعالا لحما ىلا هب ) دعص ىا ءارلا حّتشب ( جرعو )) ىعايتا الا هعسو امل

 هن-سح نم تيملارصب صخشت ناو جرن نا هتار اذا حورلا كلاقتال ءىث نسحا هنا

 ىلا هثعبو ) ىلوملانع زوات الو ىوهلا ىلا لامام ىا ( ىنتطامو رصبلا غازام ىت> )

 تعا ماللسلاو ةاللصلا هيلع هل وقل سنالاو نحلاوا مجعلاو برعلاىلا ىا (رجالاو دوسالا

 ةقاك الا كانلسرا امو هلام هلوقاو ةقاك ىافلا ىلا تثعل ةءاور ىو دوسالاو رمحالا ىلا

 جري نا نع مهتفك مهتمع اذا اهئاف فكلا نم مهب ةطيحم مهل ةماع ةلاسرالا ىا سانلل

 مانغغلا 3 (كلمعا مالسلاو ةاليصلا هيلع هلوقا 6 متانغلا هّتمالو هل لحاو ) مذه دحا اهنم

 قئالخلا يمس عمجاموب ىا ( اءيفشةلعجو) مئانغلا انل تاحا ةياور ىفو ىلبق دحال لحتملو

 ناولوالا هيق هدم دو# ماقم ُّق ةعافشلا لوق» ىا ةحوتفملا ءافلا دب شق ( اعفشم 2(

 هلع>و ىا )»ع مدا دلو ديسو ) اعوذ م هنع هللا ىخر سابع ثبات ع ئورا نورخ الاو

 مسو 5- هلع ىلاعت هللأ ىبص هنأ هم مزايق 4ك لضفا مدآ ديالو ضع ناك الو رمشدل اديس

 ىلاعت هلوق هنمو ىلوالاب ىمس ىذلا ناهربلا قي رطب مالسلاو ةالصلاهيلع مدآ نم قالجنإ

 مالسلاو ةالصلا هلع هلو نه سد وهو فكلاب برءذلا فكن ىا فا امهل لقت الق

 ديبقتو ىبر ةمعنب اثدحت لب ىسفنل ار>ف لوقاالو ىا رذفالو ةميقلاموب مدا دلو ديسانا

 ىذه رتلاو دا هاور ثردحلاو هلل دئموب كالملا هريسظن و هروهط قف هنآل ةميقلامو»

 ةباورىفو رذ>فالو ىاول تيم الا هاوس نشمداىننماموةدانز م ديعس ىبا نءهجام ناو

 نيللوالاديس انا ىراذ للا ىو رذفالو عقشم لواو عفاش لواو ةدايز مج دواد ناو 0-5

 ىلاعتهلوق نم دافتسي 66 هركذب هرك ذ ) لصوو عمج ىا ( نرقو ال ر>ف الو نيرخ لاو

 ْ (هاضر هاضرو ( لوسرلا اوعيطاودللا اوعيطاو ىلاعتو هنادءس هل وق سو كك .ن كال انمفرو

 1 نب دلا ىف ريّعملا ىا (دي> وتااىن 17 دد>اأ هلعجو) هوضرل نا قحا هإوسرو هللاو ىل اعت هلوقا

 ظ هيام 0 فافيعإا لها لاتق ىلع كعم قاثملا نودقعي ىا امس هبا نيد لاق 22



 ه- نفل سب
 عرب (ر ةعئانملا هلم هللأ كناري ىا :4 ىعل ( قاشتالاب ةعيملاب دوصقملا هيل 1 هللا نوعياس

 ( ديرب )هلإ هاا 10 7 فانيسا «مميدياقوف هللادب كايا مهدعب عع د هللا ن وعباس اعاىا ناوضرلا

 هلوق. عقئاسشلتلالاق ة.صوصخلا قب رطىلع ىا 6 ةعيبلا دنع ) مهيدي قوف هدنأ هللا ىا

 ىباذالو نيئولغلا مالكىف هيانعلاو ةدارالاف الاو ةعيبلا سنع هانعت هءاوص ةعبسلا دنع كيلوا

 ىو كالذ وحنو لمت#وا زو#وا هأنعم نه لوشإ نككلاو ديربالو ىعءل رسفملالوه نا

 رصاىف هثردقو هلوق ىنءملاو هتردقو ( هللاةوق إ) هللادس دارملا ىا ( ليق ) ةنسلالا ىلع

 ١ ةي الاف نوكيف لوقلا اذه ىلا هسرغىف ىورهلا راشادقو مهردقو مهاوقةقوف هلوسر

 هلرصتلا ىهو مسو هيلع ىلاصت هللاىلص هيبث اب هللادعو ةلقتسم ةمحل رك ذ اذه ىلع

 لامعتساو نيعيابملا ام هللاف رشدق ةلداح ةمعن رك ذ اف ن وكب هدعب ىذلا لوقلا ىلعو

 ليقو)ىوةلاىلواىا ىدبالاىلوا ىلاءعت هلوق هئمو دوجوم ةوقلا ىنمع ةغللاىف اضياديلا

 ليقو ) ةمعتلا ىنمع ديلاف مهتعب امم ىف مهداشاو مهي دنا متعب ايم ىلع بترتملا ىا ( هاو

 هين اديىلع رجافل لمحنال مهللا ثيدخحلاىفو ديىلع نالفل لاَش هئمو هتيطع ىا ( هتنم

 ةيوقلاو مهياع هتنم ىنءمللاو اهدمم ىدايالا كنم ىدب كلا 1 ىطاش || لاقدقو ىأف

 مهتعياسبع كيلع مهتنم قوف ىقعلاف باوثلاو ايندلاف زعلان م هوحنمام مهتعس مهيدل

 ديلا لامعتساو نيرسفملاريك ١ بهذ هيلاو ىناجتملالاق مهلاوماو 1 اولذس ناىلع كل

 سعاشلا لوق هنمو ريثك ةمعنلا ىنءع ةغالاىف

 ضورف نيطاصلاف ىدنلا ىديباو * اهنوفرعي دب ىنوقىف كدوهل

 ةبوثملا هي الاىف ديلا ىنعا باوثلا هناح.س هللانم ىه لاقنم لوق عجر ىنعملا اذه ىلاو

 ةل_خاد مهنم ةعاطااو هتن» تحن لخاد ىلاعت هللانم باوثلا ناف ةعاطلا نيعبابملان.و

 دارملا ىا ( ليقو ) ةغاطال الو باوثلل امسا ةغللاف ديلا سلف الاو هب نونتعام تحن

 ةعيلادجوا ىلاعآت هنا ىنءملاو فني رخو فحصت وهو هوقع ة>سن ىفو 6 هدقع ) هللاديب

 هن ولءشبإ انقل نويت هلا ناك ُثءح نوه ديلا مسا أه دّقع داحال آر اع دلاساف اهدقع ماو
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 قوف ىلاعتو هلاحبس هلوق ءاحو بيسملا ىلع بيسلا مسا قالطا باب نم وهو مهيدبأ

 اهتقيقح ىلع حراو+اىه اذهىلع نيعياملازم ىديالاو ةراعتسالا هذهل اشرس مهي ديا

 ١ ليسىلع ىه لهديلاظفاىف ىناعملا ةفاَتَْلا لاوقالا هذه ىا ( هذهو ١ فنصملالاق اذاو

 تاقالطا ىا ( تاراعتسا )ب اهنا راتْلاو زاجملاو لقنال دس ىلعوا ةقيقحلاو كارتشالا

 هبدرلو ةيئاعالا تارا.علاف ننفتو ىا 6 مالكلاف سينحنو ) ةيد.س تا.سانلل ةيزاحي

 | هريغو قاملتلا هرك ذام ىلع ىنءا فالتخاو ظفالا قافتا وهو ىعاندلا سنحتلا

 ىن»« ىتلا دارب اهئاف ديلا مسا هيلع قاطا اذا الثم دقعلا نال ةسبسانملا ىننع ى وذللا لب

 كولا لكرظ_ عيناي قلتلك امال انما هيي الاب ةلءالا|فرأ ى ديالا! [ني ل اهذتلف «هةهراتلل

 21- ىأ 9 هايا 7 2 وح ديك نو 0 هيشنلاو ةاراعب مترا ام 0 تباري هيسانسام 2



 | ولعت ىتااءديف امهنيب توافتال ىلاعت هللا عم مهتعبك ملسو هيلع ىلاعتةللاىلص هعم مهتعسنا |
 | للايبص ) دمحم هب دارملاو لوعفملا ةغيصب ( عيابلاناش مظعو ١ اليخت للادبىه مهيدبا

 أ ديك أثو ىا هلبقامىلع افطع رورجي ءاظلاحتفو نيملارسكب مظع هلوقو ( سو هيلع ىلاعت
 هتعاط هتعاط لمك هناحبس هللمهتعس هلمهتميب لعج ثيحنم هناطلس ةماخفو هناش ةمظنل

 هللا نوعياس امنا كنوعباس نيذلا نا ىلاعت هلوق لبق نم ىا ( اذهنم نوكي دقو )

 6 مهلتق للانكلو ) هايا مكطناستو مكرصنس ردب رافك ىا ( مهولتقت مف ىلاعآ هلوق )

 | ( تيمرامو ) هءاستك ادنع هللاَدوُش هلز و رشا.ما مهو هيايساو لتقلل قلاخلاوهذا امهب ىا

 نينز>و ردب ىتوب ىا ( تيمرذا ) هيلع ردعت مو مهنيعأ ىلا بارتلا ىلصوب امهر ىا

 اهيلبثو ةقيقح ىا ( ىعر هللانكلو ) الاسراو اذخاوا اباستك او ةروص مههوجو

 | اعيمح .مهنيعا ىلا بارتلا هلاصبانم كيمر علسي مل ادح مهنم ىلاعت هيمر غلبف ةباصاو

 | ( لوالا ناك ناو ) ارسماو القق مهنم متكمتو اوءزهناف هينيعب لغشالا كرشو قس ف

 رهظالاو بابلا كلذفف لدا ىا ( زاجلا باب ىف ) ةياصوناو كنوءياس نرذلانا ىنعب |
 ظ باث ) ةياآلا مهول تن لف ىا ماذهو) هلوق اذكو ىجلدلا لسا ىناك زلحلا بابنه لاش نا |

 | ىا ( هلعف قااخوهو هللاوه ) ةقيتغاف ىورو ( ةقيقطاىارلاو لتاقلانال ةقيقحلا
 | لئاقلاوطو طاداو: اداجتا ىلا( هيلغهتردقو ميمو ء)..هوحنؤا:هلتق نم. ,لشاببملا ليف أ
 نيب نكل اضيا هسنع هافن هناك اضيا ةقيقح هيلا لمفلادن-ا مثنمو اباستكلاو ةرشابم |

 | بسكلا ةسن+ هلدعلا نا نم ةعاماو ,ةنسلا لها :بهاذمل نهاظ ناسو نيب ,نود نيتقيقحلا |

 ىعرلاو لتقلاب ةي الاءذهىف هسفن فصو ىلاعتو هناح..س هنا لصاحلاو ةلخاىلع ةقيقحلا ىف |

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىيص ىنلاناك ناو امهتعفنمو اهرثا لصح ىذلاوه هنوك ثيحنم |
 ا ىمرلاو لتقلاوه ىذلا يسلا قالطا باب نم ادهىلع وهف اوهرو اولتف نيدلا مه هءاعصاو

 ىلاعت هللانا لوطي نهاماو ةمدقتملا ةي الاف ق.ساك ةعفتلاو رئالاو» ىذلا بيسملاىلع '

 ةباالا هذهل هيف هيبشتالف زاحم هريغ ىلا لعفلا ة.مسنو ةقيقلا ىلع ءىوث لكل لعافلاوه

 هدنعلمق بيس يسم ىلاعتو ةناح.س وهو ىا ( ةييسمو ) مهفاق امهني قي رفقئالو ةشاسلا

 فيحصت وهلب نهاظ هجو اهل .سنلو ةيشاحىف ركذ اذك هتدارا ىا هتئيشم ةخسنىفو

 ( تاصو ثيح ةيمرلاك لت ليصوت رشبلا ةردقىف سيل ) ناشلا ىا  هنالو ) ىنالاك |

 ( هينيع)ةيمرلا كلت ىا ( المرنم مهنم قبيل ىتح ) مهراصبا تمعاف مههوجو ىلا ىا
 لثم ةيبسنلا ةفاضالاو ةيبسكلا ةروصلا ىف ىا ( ةقيق> مها ةكئالملالتق كلذكو ) ابارت ىا

 تسيل ةيكلملا ةردقلانا مهوتبالثا مه ركذ ىلا جاتحا امئاو ةيرشبلا دارفالاىلا لتقلادانسا

 اهرساب تاقوللاناف ةيناحسلا ةردقلاو ةيهلالا ةوقلا ىلا جايتحالاىف ةيرشلا ىوقك

 لاق ثيح انريرقت فالخ ىملدلا مهونام انريرح مفدناف ةيدوبعلا ةيتيمىف ةيواستم

 مهلعف قااخ وهو هللاوه مهيلا ةيسنلاب اضيا ةقيقح لتاقلازال بحعتلاب اذه قحاامو

 ( مهردقو )



 د ةقطلالا ده

 لينطجلا نوحب ب مهأ 3 هيصوصخ 7 ايأمس ةكاو ةرشام نولتاقلا مهو اعادباو اداحما مهردقو

 ة 2.ةش> هلَوَش دارا هنأ عأ) ه>و9 ىلرهظو' ىهتنا ه 4قيقح 1 ىلا هالايتشا نود هق.قح ا

 درمل ةكرعملا لوزت ناكامنا هلال ةرفكلا لتقىف ةرشابملا نه عون ةكتالملا ن» عقو هلا

 ىو ةرخالا ىا «(!ةرشلالا ةينالا هذه لق دقو ) ةرصنلا لوصحو ةكرعلا لوصو

 قاسيا عاطف دفاع ااخم ويلف ونواب زج ابن اةيرالا مهواتقتماف ىلاعت هلوق |
 ةطسأ ىفو ةيبسلا انه ىو ىتبقحلاو ىزاسجملا ىنملا نيب ةقالعل هل عضوام ريغىف ظفلا

 ىئتقملا ةديزب جاوسملا هتاتشاح ىف قنخلا ىاطنالا ليلخ نب دمع ةمالعلا لاق ءافلاب ىفرعلا

 زال وهف ةغالا عضاو هل ظفالا كلذ عضو ىنمم نع هلمعتسم زول نا زاجملا نا ملعا
 | زاجملا وهف هلوسرو هللا وهو هل عراشلا هعضو امع زون ناو عاجتلل دسالاك ىوغللا

 ضصاخلا قرعلا زاسلملا وهف ةثيعم ةفال هعضو مع زو ناو ءاعدلل ةاكظااك ىاؤيفلا

 6 ظنفالا ةلباقمو ) ةاشال ةبادلاك ماعلا ىفرعلا زاجلا وهف ةنيعم نكتمل ناو ثدعلل لعفلاك

 )| عضوام لامعتساب ةنذؤالا ةقالعلا نم امهنيب امل هل ىا ( هتسانمو ) ظفللا ةلباقم ىلعو ىا

 لتقلا تالا مهومتلت نيح ةمآلا اما ىا (مهومتلتقامىا ) هند سم ف طفالان نم بسال

 راجالاب وا ىصلاب ىا دملب © ءايصخلاب مههوجو تقدؤالا نتاناطاناكتنا مهتيمر امو )

 هرودصف عقواو ىا ( عزجلا مهيولق ىر هللا نكلو ا بارتلاب اهظلاخي .راغضلا

 ل هللا لمفنم تناك ) لتقلا ةدئاف اذكو ىا 6 ىعرلا ةعفنم نا ىا ) عزفلاو بعرلا

 ىتح مهنيعاىف بارتلا لاخداو بعرلاب مهءالاوه ىذلاىا © ىنمملب ىىارلاو لتاقلا وهف

 ةروصو مسولاب امهر شام ثي> نم ىا ©( مسالاب ) ىاارلاو لتاقلاىا 6 تناو ل اومزونا
 وع ذا ةلداستتلا::ةلخجانمافي ملعلل ريخالا  ةلنأعا ىف :ىعاولا و. لئابقلا هلوق فذحو. ىلا

 ىكحام هبف لصاحلاو رئامشلاو يهاوظلاب ملعا هللاو رخاوالا ىلع لئاوالا لئالد ن٠

 ىذلاف لاصياو غيلس و لاسراو ذخا ىءرلا نا ةمالس نب هللاةه هكواو ىودهملانع

 ىذلاو لاسرالاو ذخالا وه ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبدل ىلاوثو هنا هللا تينا

 قيرطب ملعا م * # لالا ملعا ىلاعت هللاو لاصيالاو غياتتلا وه هسفنل هتماو هنع ُقن

 نيكست نع ةيانك ىه ةينكلا ةي الاىف ةعقااول ةنيكسلا نا ةينمالا ةيضقلا ىلا فاطمنالا

 نيح مهربخا ناك ملسو هل لال سارا زيمالطنا شاركوا نوفا لااش نجار قزم

 هللارك دف انكها«ز ناك ايؤرل تدبلا نوذوطيو نينا كم نولاخد ماي ةيبدعلل هحوت

 مهسوفنىف ةرقتسم اهلعحو اذه ةَقث مهسوفنف قاخدنا يالا هذهىف ىلاعتو هناحح

 ةناعم هودهاشبو ماسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر هب مهدعوأم عش هلا .اىلا هوو

 اور نال هلوسر هب مهدعوام نوكي نا هللا ىضق دقو مهناما عم اناا كلذب اودادزيف

 لاق علصلا نع ةيبيدحلا سما فكنا امل اذهلو هجوتلا كلذ ريغىف نكلو ىو ءايبنالا
 ىلب مهل لاقؤف تبلاب فوطنو نيئملا 6 نكذكذت انا ان لهم لا هللال وراي هءاصا صل

 (ل) يك ىراقلايلع» هور
 مس مس سس وس سس سس



 ْ ىلاءتو ها هللا راشا كلذ ىلاو متفاا ماعىف اذه ققحي ناكف اذه يىماعف مك تاقفا

 ءاحو نينما هللا ءاش نا مارحلا روعسملا نادل قلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دّقل هلوَس

 ١ ةدايز هن كسلا 1 ران ضرالاو نال دو:> هللو 7 الا هذه ىلاعتو هر اوس هلوو

 هفصوب كلذ بقع مث ءاشيام ىلع رداق ىلاعتو هنا هللا ناب اراعشاو مه-وفن نيكستف

 | هللاناف ماسو هيلع ىلاعت هللاىنص ىنلا هن ا كدغاؤإم | وا عتست الف ىا ةمكحلاو ملعلإ 2

 اف كلذ نودنم لع اوماعتملام م اذن كاب لوقإ اهلها قلك كلذ 550 ملعي

 ةئكسسلا لزنا نيذلا مهب ديرا تام ؤملاو نينمؤملا لخديل ىلاعتو هلاحس هلوقو ابيرق

 ن٠ جم دنس ىذمرتلا ثيدحىف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوقدصف مهولقىف

 اسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر ىلع لزن لاق هع هللاىضر سنانع ةداستق ةياور
: : : 0 

 | اولاقف مهلع اهارقف ةسدخإا نه هعحرم رخات امو كيئذ نم مدقهام هللا كل رفغل

 نيتمؤملا لخدلل لزنف ان لمش ام كن لعشام كال هلبا نيب دق هللا ىناي ائيرم اًئينه

 واولاو ممتائيس مهنع رفكو اهف ندلاخ راهنالا اهتحنن ىرخحن تانج تانمؤااو

 ىلا#ت هلوةىف نورسفملا ركذدقو اذه ةنا مهلاخدا لق ةئيسلا ريفكت الآو عنا 0

 نونفؤااو لوسرلا باقي نا مهلوقنع ةبا انك هنا امدخا نيم ءوسلا ن نظ هللاب نيناظلا

 عال بغا ىلاذتو هنا هللا تافضن. ةنودقتمي اع ةيادتك" هلا رخ الاؤ اديا مهيلهاىلا
 ةدضملا وسلا ةرئادو متهح ىلا هبحاصل لصومو كيك هنا" نإتان وسم ل وهف هيلع

 ءازودلا ىلع اهزكرع ةرئادلإ ظيحناك اهحاصب طبخت اهنا ثيح ند ةرئاد 355 ع

 ' ةرااد تيمس امنا ىلا مهضعإ بهذو هريسفتىف شاقنلا لام اذه 1 عراف لا لك

 هناك راص دحاو سارت ىلع ءىجحنبو بهذ ناك الل نامزلا :نال نامزلا نا نارودب دل

 ناكف ضرالاو تاومسلا هللا قلخ موب هتلءوك ر دادس يق زلا ناو ثيدح هنمو ربدتسم

ٌْ 
| 
ْ 
 ٍإ

 ظ

| 
 | ا

 ا

 إ
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 هإ وهل ناوضرلا ة ةعر ةسدخلا ة ةعر تمس مْ هنارودب رود هسطق ثذاوحلاو بوطخلا

 | نم ةرمس ىمو ةر مثلا تحت كنوميانم ذا نينفؤملانع هللا ئذر دقا. اهيف ىلاعتو هناك

 هنع هللا ىضر باطلا نب رمع سمو هزجبلا نسل مهلإا طعفحو تم دعللا قرم

 رمح لاَقذ كلذىف مهرج 0 د و اهعضومىف هاككا فاتحاف عض وما كلدب ه«ت:ةفةالخىف

 اعلاه شاكر تسال وادشو) !ًوغياب" ناننلا ناك: اهيوك )النا و ذيال ”خيلكتاا وع اذه

 ئرخالا ةياورلا ىف ةئامسمحو افلاو راح نع نيتاورلا ىدحاىف ةئامعبراو افلا ملناش

 و رباح لاق اور النا ىلع ماسو هيلع ىلاءت هللاىلص هللالوسر اوعيابق هنع

 1 م نئدحلا الكو توملا ىلع هانا, هئلدح ىف عوك الا ن هملس لاقو تول ا ىلع

 نع فاختيملو توملا ىلع عيان مه-ضعإ و توملا ركذب ملو رشب الا ىلع عياب مهضعب نال

 ١ ظ
ْ 

 سد هن دحلا الا ماسو 3 ىل اع هللا ىلص هللا لو_سر - رمهح نأ دحاأ ةعببلا هده

 هللأ مك تام هنع عباب و ةكع اَساَع هنَغ هللا سرا ناك ؟ 1 201 ا انك | هناف |
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 تأ اا زؤ

 ةيبغ بيس ةعيبلا هذه تلك هنع هللاىضر ناقع دب هذه لاقو هد ماسو هيلع ىلاعت

 ةكم ىلا هجوتام دنع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناكو هولتق ةكم لها نا عاشام دنع نافع

 مهيلا ثعبف أرمتعم ءاح ا ءاو انرح ديرإال هنا مهرب مهررق ىلا البحر ثعس نا دارا

 ىف ةدنق نيالا شاتالا ِهمْنُش هلق ايما 0 2 اماف ىاز 3 ةيما نا ششارخ

 كلذ هريخاو 1 هيلع ا هللا ىبص 2 ش قنا ىد نا 7 اولذو عمج ١

 نه بك نب ىدعن. ةكع سيلو ىسفن ىلع اشيرق فاخا ىنا هللا لوسزاي رمع لاقف مهيلا

 اهم عا. لجَر ىلع كلدا نكلو :اهيلع' ىظاغو'اهايا وادع يرق :تملع دقو: ققتع |

 ايلظممو اهيل 1و تابكلاعاو ابلوطلا حاب اذار عتتلم لموت فا ربشلو نالممك لدول ١
 هل لجرتف ةكم لخدب نا لبق صاعلا نب ديعس نب دايا هيقلف ةكم ىلا ناثع جرت هتهره |

 نع مهغابف شرق ءامظعو نايفس ابا ىناىتح ناثع قاطناف ءازلاب هزاحاو هاد ىلع هلمحو ْ

 فوطت نا تش نا غرف نيح هل أولاقف هب هلسرا ام ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر '

 ماسو هيلع !كلاينج اللا سضالسا كاولتو, ةييفاوطت عدس لانا[ كانكاام ناتفر ةقيلمف تملا

 هللاىبدهللالوسر ركسعيف خراص جرخ نا قفتاف همركتو هربت اهدنع شيرق هتسبتحاو |

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقو نونمؤملا متغاف نامثع ىلتق دق ماسو هيلع ىلاعت

 هللا لوسر كلذ دعب غلبو ةعببلاىلا اعدف هيدانم ماو موقلا ىتلن ىتح اذه ناك نا حربنال |

 هللا لص هللا لوسز ىلا ءاحو لطاب ناثع سمانم ناك ىذلا نا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد |

 هللا نال عيبلا نه ةلعافم ةب الاىف ةعياملاو كلذ ىلع هللا دم املاس ماسو هيلع ىلاعت

 ةشو ةنحلاب مهلاوماو مهسفنا هوعابو مهلاوماو مه فنا ةنحلا مهنم عاب ىلاعتو هناحس |

 0 لا بهاوملا ىف 4 4 .ىدحلا ة ه.ضق

 هزلع وك 2 ع 1 1 1 5 7 امرهظا ١) 3 يلا ١ ظ

 (مد را باكمتو هيلع متع زك م7 تطال وتجخللا ميدعلا عفنلا ريث اعف كيل اطا
 ( مظتلا امىوس )ل 0 (غالذ نمإ مت ةصخل اهيل يناس افيو (ىا (1.و) هبدل 1. 0
 لبق ىا ةفاضالا نع عوطقم مضلا ىلع ىنم وه ( لبق ناك إلا لجنمام عقابا

 ْ يت و هيءركأ ىذلا.ىا ( كلذن ) ةةيدقتملا,لئاخفلا نع ةطاقيللا /لواطنلا ف كاذ

 نقلا ةصقن ه ) هلضقاةعدا قوي هحبارص' ىا («نىللاملت دنا هند اهيز لق ه كا كا 7

 1 ريغ ىقو ناس ةروسنطميءاوممالا ةضقؤفاب ةخسلا فو ( نا ةروسيف



 | ةيلإلع) تلمتشاام كلذ نا. ىلا (تولنا 24 كيه مالكلا قشتسدقو هنروسففو ىا

 اند ىلاعت هلوق نم موهفملا هتناكم برق ىا ( هبرقو هتلزئم مظعنم ) ةيضقلا ىا (ةصقلا ظ

 ظ ئامججلا نم .هدهاشام ) هتعلاظم ىا (هنذهاشمو) ىداوا نيسوق باق 'ناكف ىلدت

 أ ءايبنالا ةي ؤرك ىربكلا هير تايآ نم ىأر دقل ىلاعت هلوقنه دافتسملا يئارغلا نم هآ رام
 | ةكئالملا ةدهاشمو توربجلا يئارغو توكلملا ئاحعو مهتاماقم ىلع هفوقوو هل مهلثمتو

 | ةيؤرو نيضرالاو تاومسلاب طبحلا شرعلا ةيؤرو نيسوركلاو شرعلا ةلمو نيبرقملا
 | نيسدنهلانم دحا هملعي الام ةريسم لبالانم ةهربىف هباياو هباهذ نوك عم نيملاعلا بر
 | ءامسو ءاعس لك نيبام اذكو ماع ةئامسمح ةفاسم امثدلا ءامعسو ضرالا نيبام نادرودقو

 | وهو ةالفف ةاقلم ةقثك ىسركلا بنحب نيضرالاو تاومشلا عيمجو ءامس لك ظاغ اذكو
 | دنع هيف ةلاحتسا الو هولاحاو كلذنم شيرق بجمتدقو ةالفىف ةاقلم ةقا شرعلا بنجم |
 ريق للعلا نا فن قيرلما نيا قا ةسينولا :فمقاابكتابا ةنسا تيثألا لونسلا كيابل |
 لصي لفسالا اهفرطف كلذ عمو ةرم نيتسو افسو هثام ضرالا جارك قرط :قاباش | ظ

 نإب مانالا ءاسملع نم مالكلا ءاملع مكح دقو ةعاس نه لقاىف ىلعالا اهفرط عضوم |
 قلخي نان ركسالف تانك عيج ىلع ا هللا ناو ضارعالا لوبقفف ةيواتم ماسجالا | ظ
 | هبا درو دقو مجيب ملسو هيلع لات * هيف ةعل سلا ةكرألا هذه لثم ١

 سانلا نم هّتمصع كلذنمو) تاز .لا مزاولنم نا و هفرط ىهتنم دنع هرفاح عاج | |

 ىذمرتلا ىور كل كنادعا ضرعت نم كظفحي ىا (سانلانم كمصعب هللاو ىلإ“ هلوَدب

 اوفرصنا سانلا اهيااب لاقف هذه تلزن ىتح سرح ملسو هيلع ىلاست هللا لص ىنلا ناك
 ضصوصخلا دحا موب ةتعابر ايبقاو و ههجو جل نم هريغو قىراخلا ام هيفانس الو هللا ىتمصع دقف

 نودام لمحت. نا ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ىلع بجي هنا ىلع اهيبذت لتقلاب ةمصعلا
 هتعقو دعن:اهناوا ءالملا ههج نم سانلا دشا مالسلاو ةالصلا مهلع ءايدنالا نال سفنلا

 نيرفاكلا موقلا ىدهبالةللانا ىلاعتهلوق ليلدب رافكلا ةيالاف سانلاب دارملاو ىناهخلا لاق
 وونلا ايرزا دنع قموصخلا يضف لع بألا ىف ةلالجألو ءوستلا وع 'ساتلظلا كلف
 مهنم هتمصع كلذنموىا رجلا, ( ىلاعتهلوقو ) مولعملاوه جراخلانم صوصخلا نأك ناو

 ىلاعتو هناحسب ركذ (ةي الا اورفك نيذلاكب ركمي ذاو )'ىلاعت هلوش ةياالا كلت لوزن لق

 ليان او دن اماكن هقول امر ةردق كمل رجهلا لبق ةكع هب شيرق ركم خ الجو

 نرواشتم ةودنلا راد كب نوركميذا ركذاو ىا ةيندم ةب الاو ةكم فسار

 مكعاتجا تنل لحم خرم حش انا لاقو مهن لخد ثح سلبا هللاودع روضحم كصاىف

 ىارا-قيرتعلا نبا الوقاىلأ :ةوادشا#نلابحاوا: قاب :كوتنيل اهكنو اياز نأ اوننست نلو
 لانش“ روم يمك, هازرشاو ةماقطلا هت هيلا: نقل هوك ىلإ ةتفا اودح .كنو وب

 أ لهج ىبا لوق ىلا ةراغا كواتشوا مكنم هصلخم نه .صلخم نه هموقنم كأي ئازلا# ركب سلبا |
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 ها ل

 ةلايضإب هنودناوض از بينيك حا لك عم امالغ ىادب لكم اوذخأت نا ىرا هيلع هللاةنعإ

 هوبلط اذاف مهلك شيرق برح ىلع مئاهونب ىوشالف لئابقلاف همد قرفتيف ةدحاو

 نا:ىرا ورمع ن ماشه لوق ىلا ةراشا:كوج رخ وا: ىتفلا.-.قدص:نسلبا لاقف هاذلقع

 كاسفلا ىأرلا سب سلب | هل لاقف عئصأم ؟رضيالف مكضرا نم هي لمح ىلع هولمحت

 منتال هل لاقو كلذب ليريح هريخاف لهجىبا ىأر ىلع اوقرفتف مهب مككتاشو كريغ اموق
 0 دخاو ةزدقل ام اوعمتجحا دقو مهيلع ةارخف هيف مان نا انلع سماق كمون زاك للدلا

 | نو ريتال كاست .هلروق.شلا ميكا نإ لاو ارق يانسؤ رول يهتف اناس وراك

 ةلكراتبشملا يبانئم للاركشب نيزكر الإ يع _هللاو_هنلازركك و .نوررككور للاعتهلاؤق لفتح را دهبو

 دقف زو راضنتاالان) ىلابت(فلؤش»:هتمضع ستمر ق| :رطاب_ (هل وقول ةليزع »رع كومبو

 ا  ةينمن ناو ص فيك مروع أل ويتراوح اورو وصمت اب نادفعلا تلم
 ميقاو باوملا ىذه ركب وبا الا هعم سيلو:اورفك نيذلا هجرخا ذا ادعو رثكل# كايا

 هب مهمهنع جورلاىف هل هللا نذا ببستل جارخالا مهيلا دنساو هماقم هيلع ليلدلاك وهام

 ليربح نا ىور نينثا دحا ىا ه>رخا ريمضنء لاح نينا ىناث هلوقو هو>رخا مهن اكذ

 هب ) هللاه مقدام هئمو ىا ( هللاعفدامو ر ركبوا لاق ىتم جرح نه لاق جورلاب هسا ام

 الإ ءودنلا ركبملا قيحرالو ىلاعت ةلؤقلبهي مهركم ةصق ىا © ةصقلا هذهىف هنع ) هرمصنم ىا

 اومنع ةلبآ ىا (مهاذا ن.ر) هل هللا ظفحام ىنعملاو هيف عقو هيخال ارْثب رفحنم ليقاملو هلهاب

 يع ةددعف 206 ءارب مرح دعل ةوسل ىف مقوو مهعمجم ىا 2 مهزحن دفا ) هلق ىلع

 دعو ىا ( مهصواخو ) هكاله ىا هينات نزوكجل هلوا مضل ( لها ) مهدصق نع نيا

 ىنعم هب ديرا فدووا ردصم ( اين )ل مهريغ ةطااخ ن٠ نيصلاخ مهلازتعاو مهدارفلا

 وهاك ايجن اوصلخ ىلاعت هلوقف امحو اين هانبرقو ىلاعت هلوقىف ادرفم ءاجدقو عملا
 مهتجاحم اورفظيل هنوذؤب ةفص ىا ىلع ىا (هساىف) نيراشتمو نيجاتتم ىا انه دارملا

 أ يهاظلاو لاق ثيح ىجلدلا هيلع رصتقاو خسنلا زكا ىف رجلاب (ذخالاو) مهتببخم اوقوطف
 برقالا نا الا ىنخال م" ىنعملا داسفل مهاذا ىلعال عقدام ىلع افطع هعفر عي“ ةزوسن ىفاك

 ىلع ) ذخالا دعب ىنءملاو مهصولخو مه زحن ىلع افطع رورجي هنا بسنالا رهظالاو

 مالكلا اذكو هلتق اودصق لل راغلا ىلا ركبىبا عم ىأ (مهيلع هحورخ' دنع مهراصبا

 عم ىا (راغلاىف هبلط نع مهتافغ ىا مهل |وهذ و ).هلوق لغ ىنملاوبىنملا.ثاخ وم

 ىلع تؤيكنعلا جت نم لاخلا يف هللا اهرهظا هتاي اب كلذو هيلا اودتيب ملف هلو> مهددرت

 دمحم دلو نا لق هنا الا ىراام راغلا لخدن اولاق نيح فاخ نب ةيما لاق ىت> راغلا

 امل دحا هيف ناكول شيرق تلاقف رافغلا ْم ىلع ناتمامح ثعبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ماللاو ةعاش/ةريسينم, ةكمب نيع نعلوث | لج لعاب بقنا ناملابب,تاالملاوب كات ماما تناك
 هور جلف هيا مهو: ميزلع جرح ذا ©( تاي الان كلذ ) مهل ,ىا: (نهظاتاو) دهمالبهلف



 عج حت ةدقلا ( اراد للر وج روف لها نكات ) ردق ىلع ىا هريغو ىلحخلا هيلع |

 كلذ دنع هسرف ماوق تخاسو رحاه نيح ملسو هيلع اق هللا ىلص هللا لوسر بلطف ْ

 هذهىف هيلع ةنم ىا « هللا هملعا ) كيف هلما غولب نع عطنا ىذلاوا ةرخ الاو ايندلاف ٠

 هلكت رس

 مهل ليو ىت> هب اوملعي ماث مهسؤر 1 بارتلا هرثثو هاف “ هياقنو و هللا با“ ىلع ءانس

 ةثئايتمطلا لوزن“ نمو يأ!( ةلغ ةنيكسلا لوزاؤ.):تارهملاو تاي الان ه كلذ ريغ ىلا

 هدباو ىلاعت هلوق هدي ؤيو ماسو هيلعىلاعت هللا بص ىنلا ىلع سوفنلا هدنع نكسن ىذلا نمالاو

 لوب ذا ىلاءت هلوقل ازنم ناك ىذلا هنال هنع ىلاعت هللاىضر ركب ىبا ىلعوا اهورتا دوني

 هيلع لعح ءارقلا ضءب نا هديؤيو هيلع هتنيكس هللا لزتاف انعم هللا نا نزال هحاصل
 الثل الباق الحم نوكءامم ةصقلا ردص ىلع افطعوا افنأتسم امالك هدعبام لمحو امزال افقو

 ةياالا توبانلاف هيف ذقا نا ىلاعت هلوقىف ك كلذ مهضع, زيو# عم ريمضلا كيكفت مزاب
 نيرسفملا رباك ا نع فالخلا دورول هلحم ىف سيلف قللا وه اذه نا ىجلدلا لوق اماو

 لك ىلع هتنيكس هللا لزناف ىنعملا لاش نا ققدتلا ةه> ىلع عملا ماقم ىف قيق#لا نا ىلع
 ةامردلا ليوعم قام ةلعا لدباك امهف نؤكسسلاو ناشمطالا“ةدايز ةدارا "لع ءانن ةامنهَبم

 هياع ىلامآ هللاىلص هلوقنم قيدصلا ةلستىف دروام هيففاسالو امهيلع هتنكس هللا لزناف
 ةصق نمو ىا تاي الا ىلع افطع رملاب 6 ةقارس ةصقو ) امهنلاث هللانينماب كنظام ماسو
 ذخاو لئامحلا شيرق هل تطءا ىذلا وهو مشعح نبا ىا ( كلام نا ) .ةقارس

 نم اهنهبلسأ ىاذلا اهنا ديلا "لاقو ىقرشك راو هتع*ةللا ىضو "طع هل" ننلا ىذا وهو

 عم ىهف كلذب ماسو هيلع ىلاهآ هللا ىلص ىنلا ربخا ناكدقو ةقارس امهسبلاو ىرسك

 رصتقاو ىناسثلا كبل القا ازشلالو دانا 1: مشن( فشحي ) ةمادقلا# هوي . خل "ةككقا "ةعا

 الصفم ىا 6 ةرح! ثيدحو راغلا ةصقىف ) ىزافملاو لئاعشلانم ريسلا باب راو ةريس

 هللا هةذرف امهم كتفل ةسدملا ىلا نير> اه. راغلا نم اه>ون نيح امهعت هنا المحو

 لاق فئاطلا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرصنم ةنارعجلاب ملسا مث اًئساخ

 لالا ةلوق 21 كلذ ننلو' ئأ ( نمو ) هريغ رقع ةتتامت.ةقازش اةمسا نم ةبادكتلا فو ىلحلا

 نء غلبا لعوف نا الا ليضفتلا عاونا نم نيثكلا ىا ىتأيس هانعمو 6 رثوكلا كانيطعا انا
 ةيغلا ىلا ملكتلا نم تافتلا هيف (كبرا لصف) ميهاربا هنا تومنع هل ةيلسآ هيفو ليف

 ههحول اصلاخ د.علا ةالص ىلعوا انما ام ةالصلاىلع مدف ىا انل لصف ىهاظلا ىفتقم ذا

 ىناثلا هجولا ديؤيو هركذ فائنصا ىلع اهلاقشال هركسش عاونال ةعماج اهناف هملنال اركشو
 نيجاتحلا ىلع قدصتو برعلا لاوما رايخ عمه ىتلا ندبلاب جن ىا (رحناو) ىلاعت هلوق
 ىوريو هرحن دنع ةالصلاىف هدب ىلصملا عضو رحنلاب دارملا ليقو نيك اسملاو ءارقفلانم
 ةكربلاو ريكا عوطقمىا ( رتبالا وه) كضغبمىا 6 كئئاشزا ) ههجو هللامرك ىلع نع اذه

 (هضوحرثوكلاو) هؤاصحا نكمال هؤاطعف الاو ءالوأ ام ضعس ىا (هاطغا امب ) ةروسلا

 (ىا)



 ل هوا 8و وس

 هيلع ىبر هيندعو رهن لاق:ماعا هلو_سرو ىلاعت هللا لبق رث كلام لورا ماسمف امل ىا

 ارمن هل ناب اراعشا رهتلا ىلا عجار وه ريمضو ةءايقلا موي ىتءا هدرت ىضو> وه ريثك ريخ

 عنكلابو ىايا و عفي 03 عقول هلوق هيفانب الف ةمايقلا موي هضوحىف ابصنم ةس :كماعو

 ادهام تلق ٌولّؤالا باق هاتفاح اره : ة:11ىف كفار ىدمرتلا ثيدح هيلع كاش 66 ع

 .ةدنحلاىف رهن رثوكلا هللا قاطعا امضنا هشدحو+ هللا كاطعا ىذلا زئوكلا لاق :ليزيجتاي

 ىلدلا هب ربيعا" قا وه هنال رهظالا وه اذهو « ريثكلا ريخلا ىلقو ) ىذوحىف ليس
 ىلاعت هللا ىضر نابع نبا ربخ هديؤيو اهيف غلابملا طرقملا ىنعم ءازاكا ؟ نين. لظوللااانذال

 انهبسان نا اريتجلا ب ي «تبضبللب لاق: هللا رلاظعل فدل يمك الي :؟ح ةخوكلا (راس 13 اًطيلع

 ىمظعلا ىا ( ةعافشلا لبقو ) هاطعا ىذلا ريثكلا ربطانم وه لاق ةنطافرمن هنا نومعزي

 (ندوقلا لئعو ةزيتكلا طا رزعلا” لتمر مركلاة ليث : اهدا !(هيك ا زوتواخأ هتاياقسمعلا

 ام زيقيل امم موتلا ةوننلا وا ةمظعلا ةودنلا ىا دهمال ماللاو ةريثك تاريخ ىلع اهلاقشال ىا
 هنا الا اهيناعم ةنسح لاوقالا هذهو ةلءاكلا ىا 6 ةفرعملا ليقو لل ةيزملا عونب هريغ نع

 هللا ىلص هم الدن ىا ( هنع )ب ىلاعتو هناعس هللا ىا 6 باحا مث ) اهففام ىلع ةلالدال

 نيح ( هلع درو) هوحنو لهج ايانوا لئاو نب صاعلا ىا ؟( .ىانعا) ماسو هيلع ىلاعت

 اذا دلولا نم اغوطقم ددعلا لياق ىا رتبا عصا دق ادمم نا ىا 6 هلوق)ل مءاقلا هننا تام

 بصنلاب (كضغممو كودعىا رتبالاوهكئتاش ناىلاعت لاف هلبقءال هنال هركذ تام تام

 ءان الو هل نسح ركذال ىذلا وهو لقامىلع ىا 6ليلذلا ريقملا رتبالاو) كئناشل ريسفت

 ىذلاوا) بقعالو هل دلوال ىذلا ىا 6 ديحولا ) درفنملا ىا ءارلا خ2 ( درفملاوا 2 ليمح

 رمتسم هبسنو ليم هؤاننو نسح هر ؟ذف ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص وه ام اماو © هيف ريخال

 قلو ىلاوز“ كاك وال ار .الاىف ةرا اعلا تحن لخدبال امو ة.ءايقلا موب ىلا ةقاب هراوثا ناثآيو

 دوعسم ناو رمت نبانع ىلا وهو .( لبق مظعلا نا رقلاو ىناثملا ن٠ اعبس كانا

 حرصام ةليوطلا عج ءاطلا رسسكب 6 لاوطلا روسلا ىناثملا عبسلا ) سابع نبانع لوقاملاو

 نود ءاطلا مومضم لوطلا هباوصو باتكلاىف عقو اذكه ىنانلا لوق هب عفدناف حارمشلا هب
 ةزمه مضإ 6 لوالا ) هلوقو ريغال لوط عمجاو ىلوط ىهف ةثنؤ» ةروسلا نال هيف فلا
 فارعالاو ماعنالاو ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لا و ةرقبلا دو ىلوالا عمح ةففخم وا اوريتكاو
 لاووبةلناقلمااب انتهي لصف مل مث ول ةيضاو ةوؤس مكحىف د عم لافنالاو

 ةءاكلا ىلع بصنااب ( ميظعلا نا رقلاو ل لافنالا لدب فسويوا سنوي ةروس ةعباسلا
 ىلع اهلاقشال هما ةلزنع وا هلصا ىا © نا رقلا م لا هرب انيق هنا ىلع ءاس امهعفر زوو

 ةعوتو هدو ٠ اتمخرخلا وا طش ءاهطيسوااو ربما انيلاواءذاآ, هينا عاتهمولا هام تانلك

 لكلا وهو اسال ءزإلا ىلع لكلا قالطا هفو ددنعتلا نوذ قيقحتلاف وه اهناكف
 نسما لعد عنف 6-1 مل 4 لقو )ل ةالصلا ىف امءارق تي>و ادلو ىنعملا ىف



 سرت م

 نا رقلاو) ىناثملا عيسلا ىف نا رقلاءا ىرانعا ثيدحل نا رقلاما ىناثملا 0 ىرغفلا

 ةقللا ىنعع ةزمهلا رؤوسلا نم زادوا هنا ىلع ءانم هميمح وأ هيقاب ىا 6 ةولاَس ميظعلا

 فاطع بابن٠ فطعلاف ندا روسن» لومشلاو ةطاحالاو عنا وه ىذلا روسلانموا
 امل هعيبستو نا رقلا عيمج وه ىا ( نآ رقلاىفام ىناثملا عبسلا ليقو ) ماعلا ىلع صاخلا
 ايرحت ىا (ىهنو ) ريخلا اولمفاك ايدنوا ةالصلا اوميقاك اءاا ىا 6 صانم ) نا رقلاف

 نوقدصتي اوناك مما ىورذا نوقفنت هنم ثينخلا اوممت الك ةهاركوا انزلا اون رقت الك

 ىا («ىرشبو) نوقدصتت مكتوك لاح هنم ىدرلا اودصقتال ىنملاو تازنف: رمتلا ىدرب

 ىلاءت هلوقك (لثم برضو) نيفلاغمللا في ومن ىا © راذناو ) نينءؤملل ةراشب نمو

 امىلع ةزمهلارسكب (من دادعاو) توكتعلا لثك ءابلوا هللا نود نم اتوا نبذلا 5

 بسنا ىردصلا وغلا وهو ةرب نع خم راكذتو ةريثك من دادلطلا طل ة 59 ” عش ىف

 منو ىتمتبددع عج هنزمح حتت مهضعبل اع ىحلدلا لاقو رداصملا نم هلقام ىلع فطعلل

 كانا و ) ىهتنا ىنملا ةفلاخل انه رسكلا ع<!الو هلوقب ىناسسملتلا برغاو ةدو دع
 :ةغالبو ظعاومو صصق ن٠ ركذامت هلع لمتشا ام ملع كانيطعا ىا ( ميظعلا نا رقلا م

 أنللا صخب نا رهظالاو ىجلدلا هررق اذك كلذ ريغو هلها وهام هللا ىلع ءانثو زاحتاو

 نم قباسلا طمننع لودعلا هحو رهظبال اذه عمو ىناثملا عبسال عباسلا نييك منفصل

 ةحنانقلا ىا نا رقلاءأ تممس لقو ) ةيلصفتلا ةسرملا ىف ةياعفلا ةاملاىلا رداصملا ى '

 ىثلا عمج وه ىناثملا نال رهظا وهو اففخمو القثم كيهوهمللا .ةعراا 2 ىنت اهنال,ىام )

 نه لودعملا ىنثم هلوقىف ىتاسملتلا دعبا دقو ىناعملاو ىنعملا هريظنو ىرلا عج لعام

 رابتعاب ةموق لكفوا لزج مماب 'ئنلل ةيمست ةالصىا (ةعكر لكفل رركت ىا نينا نينثا
 تاموقلا عومج ىوا ةموق لكىف ىا ةالصلا تاموقىف ىن اهنا قئافلا ىف اهدعب ةعكرلا

 2 را نا ا دل عزم و قابلة !كظنؤزت: نار كمر ورع الزم .اهنايأ نال« قاما هتطبم لبقاو
 تمعنا نود ةبآ ةيمستلا دعنم مهنم نا ريغ قاشالاب تايا عبس اهمال أعبس تمس م + ةلمقلا

 هللا ف صدمحلا) تاي الانين نءاهضخ ىا (اهانثتساىلاعت هللا لب لبقو) اي مهنمو مهيلع

 ةريخذ اهاعج ىا ةخحن ىف ةلمهملاب اهرخداؤا ةمجتلا لاذلاب (اهرخذو ماسسو هيلع ىللاعت ٠

 لع افتحوا باكيا ى احلا ءاورو ىئاسنلاو ماسمىف ال (ءاسنألا نود ه2

 عفر رف هقوفنم انوص ىااضيقن عمس م اسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا دنع دعاق ليربح اني

 نيدونب رشبا لاقو ماسف مويلا الا طق لزني مل ضرالا ىلا لزن كلم اذه لاقف 5-5

 هنا ىنءملاو ثيدحلا ةرقبلا ةروس مياو>و باتكلا ةحناف كلبق ىن امو امهتبنوا

 اذهو قناملا امين ىحلدلا لوق عفدناف امهينابمنم ةذؤخامللا امهيناعم ءاطعاب صخ

 فاقلا ريكي (جرسعتلا نال قاتفتنآ نقلا ندعو. كيفك زوننسفلا عبج لب ةحتافلاب صخنال

 كمان ( مي: .ةباكتاع از لبا اناس وسم, اهيكشوو انها نارملا نحو ليقإ ةضقلا

 0واغ)



 م مب 1

 1 5-55 ىنعع ةيئثتلا نم ىنم وا ةانثم عمج ىناثملاو ( هيف ) رركت : ىا ريك ذتلا وا

 رابخالاو د_عولاو دعولاو ىقاوتلاو ضاوالا ريركت نم اضيا هيف املافطعلاو نيللا ىنع

 | انيس نملاطجلا هاف نلاعت امرك ديك نسرهبش الجلل مانقلا نمار اةحلذا غون ناوتقالاو

 ىلاعت هلوقىف هانعم ىا 6( ىناثملا عبسلا ) قداصلا رفعج مامالا نع ىا 6 ىلقو )ل ىنسحلا

 نع سام ودي دولا تاق رك عيسي كام كرا انانوه) ناتو لالا امل

 ىنعا ردت بوصنموا ىدهلا ىف ىا فودحي داب ريخ عوف صم وا لكم ضعب لدي

 دضب هل ىناسملتلا ريسفت ماقملا ميالب الو ةلمكملا ةيادعتملا ةلءاكلا ةناذهلا_ىدهلاب.ذاؤلاو

 دحا هنا ني الو ةءفرلا ىا ىناسملتلا لاقو ةلا_سرلل ةنمضتملا ىا ( ةوبنلاو ) ةلالضلا

 «ةيالولاو) ةمسقلا موب ىمظعلاىا (ةعافشلاو) ةمالا عي ىا (ةمحرلاو) ةيوغللا اهمناعم

 ( ةيكسلاو ) ةمظعاا روهظ ىا ©( مظعتلاو.)) ةبلغلاب ودعلانم ماقتنالاو ةرصنلا ىهو

 نما ىناعملا عيمج ذخا رايتعإب ىناثملا عبسسلا ىتوا نف لبق ةنيئامطلاو راقولاو ناو كابحللا ا

 طلق رقما قل( ععتلا (كيلإ ايلات 83 رلابل لاقو ) منهج باوبا ةعيسوف لوذدلا نم

 52 الا )زر نافرعاا لهال فرشو نالمكل هنو ةظعومو نة رلا هب دكا هنال اركذ

 هب اوصا ام ىا مهيلا لزنام امهامشي ليقو بيلغت هيفف سنالاو نا ىا سانلل نيبتل ىنعإ

 صنم نوك نا ن٠ ا نييبتلاو هلا ال همكح مهيلع هباشتو هب اوربخا امو هسنع اوهنو
 ىلاعت لاقو ) ساساو لقع ناهربو سابق ساساك هيلع لدبام ىلا داشرلاب وا هب دارملا ىلع

 مهملظ نع كعرشب مهعاتو مهفكت كيروكا (كاحب بينا 42 سانال زر ةفاكأ الإ اكاناح سرا امأإؤ

 فوم ىا ( اريذنو ) راربالل اريثيم ىا ( اريسشب )ل ةمالعيف مك ةغااسملل ءاتلاف مهرفكو
 هلاف مكللا ريمض نم ني مكيلا هللا كوشي ل ا انلاءايل أرب لقا ىلاعت ناقو.)/ر يقلل

 < وه الا هلال ضرالاو تا ا كلم لوم ناونايدقوا (ةيقلا) ىغملايف لوم

 0 نودتمت مكلعا هوعبتاو ه الكو للاب نع 1100

 ىا ةديصخ عمج © هصئاصخن ما هن الا ىا ©« هذهف هللا 5 تصل, عا '( ىضاقلا

 كروم كك نأب' الدلم وا ةلواغاةلاس زب هضاضتنتلا :ةدشاسا اهةؤزول انجي ا راهي ! كوشي طخ
 ةغلب ىا 6 هموق ناسلب الا لوسر نم ائاسرا امو ىلاعت لاقو ) ةصاخ هموق ىلا ثعب

 هنع اومهفيق هنع اوهن امو هب اوما ام ( مهل نيس 0 مهيف ثعبو مهنم وه نذلا هتابق

 ثعبو) ةراشن و ةراذنو ةوعدو ةلاسرو ةغا ىا ( مهنوش مهصق ) صا ةلوهبسو ريس

 فكلا نه اعيمج ىا 6 ةفاك ) نيقولخلا ىا 6 قالا ىلا ماسو هيلع ىلاعت هللاىلد ادم
 دحا اهنم جر نا نع هتوعدب مهفكل ىا عنملا ىنمي فك11نم وا عمجاو ةطاحالا ىنعم
 ىا ( دوسالاو رمحالا ىلا تعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق اك ) مهم اهتطاحال مهنم

 سانا ىلا تثعب :ثيدح ىفو قالا ىلا تنمب مل-سم عفو مدقت م مجيلاو ,برغلا

 ىل اوس ل نافذا :شيرق ىلاذ. ىلاوبجتسل مل ناف برعاا ىلاذ ىل اوييجتسل ل ناف ةفاك
 ١ رومسحتسنج دس تمت كوم سطع د2 كتل دج سم ضو خوال وع صم صم مم ص مر عمو اج صمم همس عش جج قم و هع عجلت: فس مج مس معو مج م جيمس عم هد دسمل هساعمما



 هت ام ]و

 نبانع ريغصلا هعماحىف ىطويسلا هركذ ىدحو ىلاذ ىل او. مل ناف ماه :ىتب ىلاف

 ناسلب ثعب هنا ةمكح ىلا ءاعا ةشاسلا ةيالاىف (ك هنفو السيم نادم نب نلاخ نع دعس

 ماسو هياع ىلاعت هللا ىلص لاق اذلو بدالا لاك عم مهتذا عبتتب اورما معا ناؤ ثَرَعلا

 قاربطلا هاور ىب نع ةنإلا لها مالكو ىنرع نا رقلاو ىنسع ىنال ثالث برعءلا او.حا

 مل ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هناب راعشا هيفو سابع نبازع مهريغو كاحلاو قهيبلاو

 اهريغو ةيدنهلاو ةكرتلاو ةيسرافلا نه ةندلالا اوفاتخم مهو ميلا د برتلا نإ! لفمسا

 .تاقواخلا فاما ىف ةفلتخلا تاغالا عيمج فرعي دحاو نوكي نا ةداعلا ف رذتب ام

 اهلهساو تاغالا رمسا هنا عم هعامتاو هملعتت ريغلا يماو ةهعاونا لضفا هناعس هل هللا راتخا

 نا رقلا لزتول هنا مهتظالغو برعلا ةشا ن٠ ناك اضياو اهامشاو اهعمحاو اهطضضاو

 هللا كح اب اوالعتو اونمآ امل مهعم برعلا ريغ ةغاب الا لوسرلا ملكتي ملوا مجم ناساب

 ىبنرعو ىمحتاء هناي تاصف الول اولاقا انمحتا انا رق هانلءع-ولو ىلاعت هلوقىف مهنع ىلاعت

 نيسنمؤم هب اوناك ام مهيلع هآرقف:نيمجتالا ضعب ىلع ءانلزن ولو رخآ عضومىف لاقو
 .ناكول ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق اذلو محملا ةفئالا فيرست نيتشرسشلا نيتب الا ىفو
 اون ٠16 نينلاؤلا ىلوا قنا: ىلافت ناقوو 2. سالف ناجل هلت ايلاف 0 ندلا

 نع الضف مهحاورا نم ى' .( مهسقنا نم 0 مهلسد صاب دس .ةموأ م هر وما عبمج يف 0

 تاءهد يار ةنلقتم لبق ةغل ىهو ةه.ا اهاصا ما عمج ( مهتاهما هحاوزا 7 مانا و معبأ

 ىا مهسفنانه نيئمؤماب ىلوا ريسفتلا لها لاق) داو ءازلا لقو تاناو.طلاب تامالاو

 (مهيلع ضاه وهف سمان ع مهيفل هاضماو هرهظا ىا ةمجللا لاذلاو ءافلاو نواب (هذفنا ام
 انمياالا مهتم ىضرب الو مهرمأب ' الذا 6 هد.ءع ىلع دسلا مح ىذا ) ضامو ضقان ىا

 نه ىلؤا هما عابتا لقو) سيئاتلا ىف هتدت يم نود هنال راظنلاك ىشعاك اوقف مهحالص هيف

 هنوكل سل لش ه هريبعتف عرض مدقت ام قبط ىلعو جم لوق اذهو ( سفنلا ىأر عابتا

 ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا ىور دقو هلاح ةلاهج وا هلاق ةلالخل لب ىخرم ريغ امالك

 تايآ ىنعملا اذه ىلع لدي و تلزتف انتاهءاو انءانآ تفاعل لرامز كوت وتقليد

 0-00 مكجاوزاو مكتاوذاو هقاقبال ؟ؤابا ناك نا لق ىلات هلوق ون رخا

 نع. مكلا فنجان واكو وك اذكبلو بوجوب ةراحتو اهومتقزتقا لاوماو

 يق ادق موقلا ىدهال هللاو معاي هللا أب ىت > اودرتف ينال داهحو هلوسرو

 هلو_سرو هللاداح نم نوكاون رخالا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دحنال ىلاعت هللا لاق موا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو مهتريشع وا مهناوخا وا مهءانباوا مه ءابآ اوناك ولو ظ

 نإ اغلا لاونج قلاناو مالا وواكزل وان: هللبلا7 نلت [نآلل ١ 0-0 نمؤبال
 هللا لو_سر نا ثيداحالا ضعب ىف درو دقو هنع ىلاعت هللا ىخرت سنا نع اهريغو

 1 ل ا ا لا ا سال ا اا د تحل ؛ مكحا ىلع اولص لش ناكو نيد هيلعو تيم ىلع ىلصيال ناك ملسو هيلع ىلا: هللا ىلص

 (الف )



 جتا مو قوس

 هقاضق لمفي ناو هيلعوا ىؤت نفل مهدسفتا نما نينمؤلاب كلوا انا+ لاق: ةيآلا'هذه :تلؤن,املف

 حوتفلا هللا خف املف لاق هنا الا هوحن ننسلاف ىناسنلا جرخاو هتنرول .وهف الام كر نمو

 لوس نلاىفام ىلع 6 نه ىا مهتاهما هجاوزاو ) ةيالا تازئاملف له مو

 ريمضا ربعو 0 تاياورلا هلعو جاوزالا لا ثيل مهريمضو ةلاطلف مه ىا ىناسملتلا

 .«(ةناينالا#) مظعتلاو مارتحالا ىا ؛ةييوطوبل جاوزالا ظفال ارابتعا نب ركذملا ةعامج

 ةربطاب اهلظمت ةيونعا مل نوكي انا: قئالالا لبا ةمظللاف وهنلزتم ول النازإت .ةلهبقللا: يا

 امنا اذهو نهنانب ىلا ميرحتلا دعتب ملو نيجحح اذلو تايبنجالاك كلذ ادع اهث نهمنا مث ةوبنلا
 اهقرافو اهجوزتنم اماو ءاسنلا نم ملسو هيلغ ىلاعت هللا ىلص هللالوسر امم لذ دنم.ف وه

 اهقراف ةأرما محرب سا هنع هللاىضر”رمع ناكدقو مكحلا اذه اهل سيلف لوذدلا لبق
 ريتا: ملا هل قيلانققي ةربنب عمك نود اللا البق ملت ةيلعا للام: هللا ملثم رشا كاوا
 ءارلا مضو ءاملا عت ( مرح ) اهنع رمعفكف ا ١ تيعد الو اباه ىلع هللالوسر
 مارح - اشيا عدت هلا :ةلارلا ,ليركو [فاجخا مض زوو © نهحاكت ) هلوق عفرو

 نهحاكت هلوسرو هللا مرح ىا مرحتلا نم لعافلا ةغيصب مرح ىرخا ىفو فلالا ةدايزب

 دافتسي م نهذعس لوخدلا لبق قلطولو ليق نها ه>وزت دعب ىا ( هدعب مهلع )

 سؤ هحاوزا اودكتت ناالو هللالوسر اوذؤت نا مكل ناك امو ىلاعت هلوق قالطا نم
 ىيظعت و هعركتا ىا ( هل ةمركت ) مهيلع نهمرح امناو | ئظع لاذع ناك م <21! اها

 ءالا محب ىهو هتمأ دارفا نم هنبع نع نع ءاقع :ىأ (ةيصوصخو) ة هب 2-2 دافتسملا

 ءاشالا كلذكو ىوغبلالاق 4 الاف جاوزا هل قووللاو )و سلا نك زارا لوقو

 يقم" اذه ناهاظلاو ةنلا ىف ةتن ىو" ةردتاالاق مها مهحاوزا مالسلاو ةالصلا مهيلع

 نيح امندلا ترات>ا نم جر هتدعفف نهو نهنع ىفوت وهوا هتمصعىف نهنم تام نع

 اهرمع رخآآ ىف تناك اهناف ةيالا امادلا ةويللا ندرت نتنك نا كجاوزال ىلق ةبآ تلز'
 ةدوس قلطي نا ماسو هيلع ىلاعآ هللاىلص دارا امل اضياو ةنيدملا ككسىف رعبا طقتلت
 ِس قولا نا هزات ىال اهنق لاك هللا ىضر ةشئاعل ىىونو هللا لوسراي ىقلطتال تلاق

 دهاحجم ةءارق ىهو لق ذاوشلاىف ىا 6 ئرقدقو ) هانعم اذه الوقوا ةنلاىف كئاسن

 ةلم ىلاعت هللا لاق م هّتمال با ىن لكذا 6« مها با وهو )ل اضيا بعك نب ىبا ىلا تبسنو
 ةوخا اؤراص مث نمو ةيثيدلا باداالا ملعتو ةيدبالا: مهتايح هب نا ثيح نم مههاربا مكي
 نامنالا وه دحاو لصا ىلا مهماسننا ثيحنم ةوخا نونمؤملا امنا ىلاعت هللا لاق م ن.دلا ىف

 نا زوج الو ىا لوهجملا ةغيصب (ه«ارشالو) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع ئثانلا

 وهو متامضلاو ميملا ث ثيلثتي ( فحل هتفلاخل ) نا امزلا اذهىف ىا (ن الا ) دحا هب ارق

 دازملاو للمالك فصلا ىتفد نيبام اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع لوقل نآ رقلا هيف عمحام
 / ىه ةئارقلا 'ناكرا دحا ذا ةيناثعلا فحاصملا عيمح نم ةلممسا كلت دوجو مدع ةفلاخلا نم

 722 ير ا ا ل رجلا صل 2 م ص ب را م مس صم ل سم مس سس ص سم جس ع و م سم ع سس سمملا



 سيل .١4 ]م

 ةريخالا نه ةدمعلاو ةيعابحالا رتاوملا لقنلا اهثلاثو ةسبرعلا ةقفاوملا اهيناثو ةيعسرلا ةقاطملا |

 ةءارق ىلبقف ةذاشلا ةلما لحم ىف فاتخاو اهدوجول نائمزإل اهل ناتعبات نايرخالاو
 نع ىورو هدعب ىلا ةءارقو مهتاهدا هجاوزاو هلوق لبق امهنع ىلامت هللاىضر سابع نبا
 هيشتلا باب ند وه ربداقتلا عج ىلعو ريسفتلاب هبشا وهو مهوبا وهو لاق هنا ةمركع
 ىحدلا هركذام اماو ةدالولا هل نهأ/ الا ىا ةقيقللا ىلعال دسالاك ىا دسا ديز وحن غيلبلا
 نسلو ضاخ فوم هنا مهوب دقف سانلا هيلعو نامع هنغت ىذلا مامالاوه فحمل دارملا نا

 2ك ىلا اانيب)و :(لدنراف ايداع: نطاتح ا لورا طاب حينك يلا "هنفج انطملافأنملا لبا كلذك

 ناالاو ةئيدملاف ادحاو ءاكنع وبا ةزنضبلا:ىلا 177 ١! رخا و ماشلا ىلا رخاو

 )ب .الاةمكحلاو باتكلا كنلعهللالزناو ىلا ىلاعت هللا لاقو) اهلا ىفاهنمدحاو دوجو قل مل

 تايفخ نم كلع ابو كيلع منا اهف ىا اهظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت نأ نكت ملام كلعو ىا
 ىاتكلبو تاتكلاك يلع انلزئاو خشلا ضعب ىفو نيقبلا فراعمو نيدلا روماو رومالا

 اهذم مظعا لضف الذا ةوينلا ةغخ ىفو (ةوبدلاب مظعلا هلضف لقإل هب , الا ليزنتا هتفلال عصلإال

 ىمظعلا ةعدقلا ةيانعلا قلعت نم ىا 6 لزالا ىف هل قبس ام ليقو )) ةماعلا ةلاسرلاب تنرقاذا

 ملاع ىف ايدن هلعحو الوا هرون .قلخ هيلع لدب مليا هل تقيس نم 5 لعجح ثيح

 ةرالبلفل) ةياالا هاته ىلا”( اهنا ىلا, كظعاولا وال عاو) حابشالا روهظ لق حاورالا

 © مالسلا هيلع ىسوم اهامتحي مل ىتلا ) اهتقاطاو اهلمحم ىا 6 ةيؤرلا لاقحا ىلا

 ف اعلام ال١
 لوا ىف قس ام ىلع باللا ردص دعب نورشعو هعيس هلوصفو لوالا مسقلا نم ىا

 فاصوالا اهب دارملاو سايق ريغ ىلع نسح عمج © نساحلا هل هللا ليمكت ىف ) باتكلا

 ىناثلا ىف انوكسو ماللا مضو اهعصنو لوالا ىف ءاخلا حت ( اقلخو اقلخ ) ةنسحمسلا

 هنطانلا هتريسو ةرهاطلا ةرهاظلاهنروصن.٠ هقلخو هقلخ نساحىا زيبقلا لع نابوصنم اهو

 ةديدلا لئاضفلا عيج ) مالسلاو ةالصلا هيلع هتاذ ةنراقم ىفو ىأ 6« هنارقو ) ةرهابلا

 ةيلاوملا تافصلا نم ضغبل اعين اهضعب 2 نم ىا نيتحشب © اقسن هيف ةيويندلاو

 لا ماع باطخ © ميركلا ىنلا اذهل بحلا اهيا لعا ) ةبقاعتملا مراكملاو

 ' ةلفملا عا 4 عحالا ل هلوت مدي ديو ل .رضتملا فلأتلا اذه هلأس نمل صاخوا

 ةئادنلاةلطعاو ( مظملا ) هرادقم تالمح ىا 6« هردق لج ليصافت ن ء) ضخ فأ|

 (لامكلاو لالا لاصخ نا ) ةيلعقلابةلمخا نمآهي بطاوخ. امو ثاطّخلا, نب. .ةضرتعم

 ىلوالاو, ةيظظتلا روهظ لالخلاو ةروضلا مام: لاماو لالللا لد لاا هل ىقو ظ

 لامكلل ةيضتقملا لالجلاو لاما لاصح نا لام نا.قالخالا ملع ىف فرع ام ىلع |

 صل ا ليي ججتتتتبب يس



 ست 1 ١1١

 اههيف هم هلدبال امم ىا © ىويذد ل ىرورض اهدحا ىا © ىروزض ناءون رشبلاىف )

 اهيلع قلخ ىتلا ةقللا هتعد ىا ماللا ديدشتو ةدحوملاو مهلا رسكب 6 ةلبلا هتضنقا )

 مغلي نسحلا اهأرقو نيلوالا ةلبلاو ىلاعت هلوق هنمو اسهيلا ليملل لبج ىتلا هتعيبطو |
 ليطاو امنودبو ءاهلاب ميلا ثيلثق ةففخم ماللا عنو ءابلا نوكسبو ىناسماتلا لاقو

 6 ايندلا ةاءطلا ةرورضو )) اريثك المج مكئم لضا دقلو ىلاعت هلوق هنمو ددشيو مضي

 6( سستكمو ) ايرايتحا سيل امم ةيويندلا ةايطاىف ةّئاكلا ةيرورضلا ةجاملا هتضتقاو ىا
 هءاستكا فقوتب امم ىا 6( هلعاف دمحتام وهو ىنتد ) بستكم امهيناثو ىا لوهح ا ةغيصإ

 (نيزَم وأ ): ةيلعلا هتانبفصو للاةفطنم اهمظعا. ىلا: ةنلطلالا تالاثتكلا/لنأ (غرشتلا قع
 ةبرقىا ©« ىنازويلاعتةهللاىلا ) هب برش, ام ىالوهجلا ةغيصب خل ىفو ةددشملا ءارلا رسكب

 ةيذحلاب لصاحخلا ىهوال لماش ريغ هنال عماج ريغ ميسقتلا نا هيفو فلز ال ردصم مسا

 ءاذ حف 6 نينف ىلع )2 لاصخلا ىا © ىه مث ) ةيضراعلا تاقلعتلاب الو ةيلصالا ةقاخلا نود

 ضخ, ىا 6 صاختب ام 2 لاصخلا نم ىا © اهنم ) نيفنص ىا ( اضيا ) نون ديدشتو
 قدصيال ثيحب لخادتو جازتما ريغ نم ىسكلاو ىرورضلا نم ىا 6 نيفصولا دحال )
 طلاذقبىا ريسفت فطع © لخادتيو جزاعام اهنمو ) اييسكوا ايرورض رخ الا مسا هيلع

 6 ضحلا ىرورضلا اماف ) امهناش رهظيو امهناب ىأيساك ايسكو ايرورض نوكي ناب
 زمهمال نسحلاو زمهف نوكسف خل ( ءرملل سيلاف ) ابستكم نوكي ال ىذلا صااخلا ىا
 اذك ةأرملا هشؤمو رمهلاو مبلا رسكب قيقعلاو زمهلاو: ميلا. مضي .قحعا نباوأ فقخيو
 هلوصحىف ىا © رايتخا هيف )ل معا هللاو معالا ىنعملب صخشلا هنا رهظ الاو ىناسملتلا هركذ
 ناكام لثم ) هليصحت ىف ٍبارطضاو رارطضا هيف لب ىا هلوصوىف ىا ( باستك ا الو )

 لامك ناب قحال سان ةعيص عيدبلا نم هس 4 هنروص لامحو هتقاخ لم هتلج ىف

 ليقو ماعلاوه لقعلا نا ةغالا لها بهذم َىاسلتلا لاق ةلقعت ىا © هلقع ةوقو ) لالجو
 12 الانا اذن واخ و كلام واعمل: قئاتطن ني "اين زيت اوفا نو ةجوازرضلا مروعا نوت
 غءامدلا هلحم ةلزتعملا لاقو اب نولقمي بولق مهل نوكف ىلاعت هلوق ليادب بلقلا
 ( هنلاسل ةحاصفو ل هكاردا ىا ( هم# ةحو ) دايز نب لضفلاو ةفينحوبا مهقفاوو

 همس نم ىا < هساوح ةوقو )ل هتلالد حوضوو هتاطم ةباعر عم هنايب ةوارطو هتقالط ىا
 هحراوج ىا اف ردو نيعلا مهل وضع عمج )2 بانوعإو ه ساو هقوذو هعشو هرمهعلو

 هللاهقطنا كلذلو ناسالا نم لحو نع هللاىلا بحا ةحراح ناسنالاف سل ليق دقو

 لادتعاو ) ولتبو وعدنو ىحانبو ركذي ىش ىأبف ناسللا لحي ملو شغل اذاف هديحوتب
 6 هسن فرشو ) ءافتكألا باب نم وهف امها نم امه«تمالسب هنانكسو ىا ( هناكرح
 ىلا تافصلا مئامذ نمو اهيلاعا ىلا رومالا ف سافس نم هسفن ًاير هب ىلحت نم نا بلاغلا ىف ذا
 ىسوم نع ةباكح ىلاعت لاقأك هبخاب ريثك نمؤملاذا هتليبق ةبلغو ىا ( هموق ةزنعو ) اهبلاعم

  يجيييبيبيببيبيببيححححبببببب©لببيححححححححححبححسحججصجصصسسسسسسسسسسسسلسسسسلسلللللس س2 يي



 دما 0] ١17
 جرسصسحلجسي | دلقتنصنصبص

 ىرصاىف هكرشاؤ ىرزا هنددسشا ىخا نوراغ ىلها نم اريزو ىل لمجاو :مالسلا هيلع

 نوكيناب هيف أشن ىذلا هناكم بيرط ىا ( هضرا مركو ) اريثك كركذنو اريثك كحسن
 نسنل ذا: ةكم ضرإب هضرا صيصخت ىف ىناستللا:دعاو نحلاصلا لزن.و نيلسملا نب
 ضحلا !ئرورضلاب لصتي ىا 6 هب قحطيو ) مالنسلاو ةالصلا .هبلع هصوصخيف مالكلا

 و لكى ا 6 هيهات ( هن لصوبو ىا ىلخلا هيلع رصتقاو لوهحجلا ةغيصب ةضخلد ىفو

 6 هئاذغنم هيلا ) اهنفهجايتحا ةدشىا 6 هتابخ ةزورض )ءرملا وعدت ةيداغلا روفالا نم
 ىثاوحخلا لها ,ركذام ىلعو ةعسلا لوصالاىف ام ىلع نيتمجملا لاذلابو نيغلا نسكب
 جمل ءادفلا اماو هماوقو مسجلا ءامن هبامو بارشلاو ماعطلانم هب ىذغتن ام ةريتعملا
 ريغ وهو فلاب ءاشعلا دض لاو زلاىلا. عولطلا نم ةودغلا ماعط وهف ةلم«* كادنو هلوا

 هلو هريسفتو لوالا ىلع يناثلا ميدقتو نيهجولا ىلدلا زيوج* مارملا ماقمل نال

 ( همونو ) دملاب ىناثلاو رضقلاب لوالل ىثحلا دييقت اذكو هلحم ىف سيل هئيعب ماعطلا وه
 (.ىكمو) اهريتكو فاكلا تف 6 هنكسمو ) ةدحوملاتغ 6 هسلمو ) هراهنو هلئاف ىا
 زومالان ء هب عفتتيام عيمج ىا ( هلامو ) مكرو نكسيو سبلب امل ءامساو ارداصمفاكلا جف
 ىنعب هحولاو وه لبق ةيونعملا لاوحالا نم هرابتعاو هتلزنمو هردق ىا 6 ههاجو ) ةنسملا

 لاصخلا هذه الوه#و افورعم طبض ( قمل دقو ) هنم لبق هه>اوب هحوت نا هلال هنم بلق
 ( ةيورخالاب ) ةيويندلا لاوحالاىف ةعقاولا ةيداعلا رومالاب ةقلعتملا ةريخالا ئا ( ةرخخالا
 ةوقلابلطىا لعفآلاباب نم ىوقت ردصم © .ىوقتلا ام دصق اذا ) ةيورخالا لاصخلاب ىا

 ( ندبلا ةنوعمو )ا هللا ىوقتس ةنرتقم تناك اذاىا فيفختلاب ىوقتلا ةخح ىفو ةعاطلا ىلع

 الا فروا وحج الاروع أذ (اههاازللا كاوا لع > كواترو "يرشح )ابك دتنق اناا
 ةقيللا لاصخلا كلت ىا 6 تناكو ) ةيورخالا لاصخلا قيرط ىا هلوق ىف ىناسسلتلا اعبن
 ةدايز ريغ نم ةءنافكلا ردقو ةحاملا ةبعاد قط ىلع ىا 6« ةرورضلا دودح ىلع )

 لوصالا قفو ىلع اضيا تناكو ىا ةغيرمشلا دعاوق ةخخ ىفو 6« ةعيرمشلا نيناّوقو )

 تاينلاب لامعالا امنا ثيدحىف مهلوق ىنعم اذهو هباكتران« هل زوحو جئا امم ةيعرسشلا

 ة.تكملا لاصللا ىا 6« ةيوزذالا ةمستكللا اماو ) تادانع' تابنلاب ريضت تاداعلا نا

 تافص ىهو اهعيمح ىا 6 ةلعلا قالخالا رئاسف ) :ةب ورخالا رومالاب ةقلعتملا ةذافتنلا
 نادال ةفنفاة بانت اونتقلاك نياق تس ناتنالا ةلاخ هن ند لاوقاو كامقاَو :كاوحاو
 4 ملعلاو ) هكرتو هلمع بجي اهث ةعاطلاو هّقتدصت بحي امب نامالا ىا © نيذلانم ةيعزمشلا

 ىلع ربصلا ىا ( ملا ) اهداعم ماظنو اهشاعم مامتب امم اهتلعامو اهلام سفنلا ةفرسم'ىا |
 ءالبلا فانصاو بئاصملا عاونا ىلعىأ (ربصلاو ) ءادعالا ىلع ةبوقعلاىف لأ مدعو ءاذنالا

 منلا عيمج فرصي ناو ءامعتلا لم ءالوا اع منملا ىلع ءانثلاب ىا 6 ربلو )نلشتلا شالو
 ةكلموهو رولا قحلا نع ليلا دض 6 لدعلاو )' لوم لا ىغر:ماقم ىف هلحال تقلخام ىلا



 قاس اك عاد م ليو وو دقو يي رمل ب ىف هلعف لح الام بانتحا ىلع اهعأ ردتس

 م 1

 0 هنع ناك كئلوا لك داؤفلاو رصبلاو معسلا نا ىلاعت هللا لاقو هتيعد نع
 تنايؤوؤضلا»(دغاقا كوتور تابهتقنللاو' اهنذلا! لا ايلتس اةلوو ؟رمقألا ةفرزغفا ئاا( هاشؤلا9

 ( عضاوتلاو ) نيبرقملا دهز وهو هللا هحو هب اديرم هللا ىوس ام كرت وا تاحابملا ند

 ةذخاؤملا مدعو ةزواججملاو مفصلا ىا 6 وفعلاو ) بحاصلل للذتلاو بناحلا نيل ىا

 هلاؤهد قارنا انوزرربلا + نيارداوا اثولر قلك ارا تما ل غأ كفل ا ع نو (لسفلاونا)

 د ناب داومكللا 5 لا وهو 4 ناواو) ارادحا 1 برءيو نيش امع وفعلا وهو

 ريخالو ريخ ىف فرسال لق دقو الخم ىعم طبرفتو افرسس ىعم طارفا ىفرط نيب
 ةللصوتم هدفت هملل غو ( ةسؤفشلاو اج (اينع كهيشل فلو لولا ( و طارش ف

 طسوتم مذلانم ارذح جادا نع حورلا ضاّشا وهو دملاب (ءامطاو) نيملاو روهتلا نيب

 لعفلا نع راضحتالاو ةل لا نيبو اهب ةالاملا مدعو ُتابقلا ىلع ةءارجو ةحاقو نيب
 ليصحمت نع فك اذا مومذعو ةسلا مئامذو ةيصعملا نع فنك اذا دوم وهو اقلطم

 ( ةورملاو 2 ناظيسعلا' ن؛ ىئاثلاو نمحرلا ن»ء لوالاو ةلضفلا باستك او:ةضيارفلا

 كل قالخالان ءرملا لاكو ةناسنالا وهو زم« دقو راما دابا وا ءاولاو ميل | مشب | 0

 ظ

 اط هع“ هلاق ىريشقلا مءاقلا ىلا ذاتسالا مامالل :ىها (؟)

 ىلاهت هللا ىلد هلوةل ريخلا ريغ نع كيككللا ىا 0321 رأ علا رولا دع تاو |

 مضل (©:دؤتلاو لا ونمت وا نإ نحل لقبلف وجل الا موُبلاو.هللاب نهيب ناك نم ا

 لف 1 ةيعلا مدعو اهنا ىءع ىضو اواو لدس دقو زم عمت

 للولا لوتسملا عم ةدكب دقو * هتحاح ضعب قاتلا كرد دق

 ةياج الابق مهلاف ءامفضاز : ءارقفلاو ءا_طصاا نك معلا عا ةداولا "نه .ددوتلا :ةطس ىو

 نششطلا مدعو ةنامعلاو + ةناؤرلا لقا اولا ج 8 ان( لراة وا بوك نشعر الار

 بهذلا نء نسحا هناف 6 بدالا نسحو ) اجلا داتا بور تع الاؤجج (ةقلدإو

 بدالا نسح لعجو ىبدات نسحاف ىبر ىتدا ماسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقو

 ثردخَل ةيضرملا لاو>الا مومع نه ةصاخ ةلاح هنال ةيعرشلا بادالا ةلمح نه

 ةقيو الع ةتلاطالاةطراخلا ىلا -( امج الننالا) ليات !نك2/(«زااجخ كسا و لجو

 اقالخا مكتسحا ميرابخ هلوقو قام سانا قلاخ مالسلاو ةالصلا هيلع 8 ةقفاوملا
 هيي هس ول ا صخ“ 1 هل فا قاخلا نسح ىرغلا نيدم ىبا عش !ذ داك هزخ

 ءامحالا ايكوم 0 ق ةاصفملا هدم ا قدادعالا 0 أيها متع ىأا انها 21

 ( اهعاج ىف ١ ) ةستكملا ةناسفناا تاكللا ءدهىا 17 لهوا, (7) ةلاغزرلا او بف را وتلا

 عمج اهنال 5 عاصم ر ا كثردكلا نامالا اةهزكملا اهعاع عجاف اهعمح عا 5 راب

 س١
 | عيج كتع داو( ( قاخلا ناس هع و اهعمج لاص نا رهظالاو هم اددع

 ٌناكو مظع قاخ نما كناؤب مالعبلا# ةالبصلا هييراطاةا هلا كاتم كاقامسقو قالا



 ا ا ا ا ايليا ااا 7-00-0000 اياب

جعو ءيصاواب رك عيال رقلا هقلخ |
 هلمشو هط هايم طخ و ءاضر ىضريو هر>اوز ر

دنع ليربح لاقو نيلهاللا نع ضرعاو فرعلاب ساو وفعلاذخ ىلاعت هلوق
 وه هلؤزت 

 قالخالا هذه نم نوكي دقو ) كمرح ن. ىلعت و كعطق نم لصتو كلبط نع وفعل نا

 ءار رسكو ةمجمم نيغ خل هو ةعيبطلاو ةيعشلاىف عدومو قولخم ىا 6 ةزيرغلاىف وهام |

 لوا ىف هيلع عبط نم ىا (.سانلا نضعل ) ةرظفلا .ىا يلا لصاو ) ءاز مث ةلممم

 لئاقلا لوق هنمو هتأشن ءادتباو هتقلخ

 نح ىلا اقالخا قل ناو * ,جيشل امون عجار "ىف سمعا لك ظ

 ذا ابين هريغب ءادتقالل اهلصح وهف ىا عقرلاب (ةاستكيف هع ف نوكتال مهضعبو ) |

 دبال هنكلو ) ىنخمال ثحب هسيفو ىهتنا ىنذلا باوج بصنلاب وه ىلحلا لاقو ةزيرغلاك

 عجريل اهياع قلخ ةعطقو ةاش ىا 6 ةبعش ةللا لصاىف اهلوصا نم هسف نوكتنا ٌْ

 ريصت ىا ( نوكو ىلاعت هللاءاش نا هنيبتس مك اهيف لوالا هعبط ليم اهيلا هتك. اه |

 لاقت ةياعيشو ايت ) دصقب مل ىا لوعفملا ةغيصن ( درب ملاذا ةيوشد قالخالا هذه )

 هللادنع تاب رق ذئنيح تراص اهناف كلذ ام ديزا اذا اه فالخم ىا 6 ةرخ آلا رادلاو ا

 اهعيمج ىا بصللاب ©( اهلك ) كالذ اه درب ملناو ةزيرغلا ىا 4 507 0 ل أع باف 1

 اوفلتحا ناو ةيلسلا لوقعلا باحا قافتاب ) اهدارفا راستعاب 00 لئاضخو نَساَع) |

 ىنعع هنال ىكاطنالا هقيسو ىناسلتلا لاو م ينشب الاياب كيابل: تلرتخف |

 اهليضفت ىفو ىا 6 اهليضفتو )ل اهثعابو اهسس ىا قال 6 ماقمللا بسانب الءوهو ىضتقملا |

 هللا قا وا اهعئابطو امتاوذ هبتضتقا ىئاذ وها ضعب ىلع اهضمبوا اهريغ ىلع |

 وهذا ءادشبا هيلا تاناكلا عيمج دانتسال قحلا وه ام«اث نالوق امتاوذ ىف هل ىلاعت |

 للتلاعب سوفتلاب تتوافإ ناو“ نادينإلل !ةلمكم دوم كاكلم ىهرو مدحمو قلاخلا

 سوفنلا تناك لدعا ندلا ناك املكف نادبالا لادتعا ةدايز رابتعاب لايمكلاف

 ناونع ىهاظلا لبق اك هدكع هسكعو لقا تالامكللو لما تاريلا ىلاو لكا ةضئافلا

 مث لاك -تادفض اهنا :ثيح:نم اهم همكحل للقعلا تابجاو نم امنا ىف عازئال مث نطالا

 هدعبوا هدورو لق لقاعلا نا ىف عازتلا امناو اهم يكل اررقمو هلاديؤم عرمشلا درو

 باقعلاو ٍتاوثلا قاقحتسا ىنعمب اهضعب مرح وا لاعفالا ضعب هلع بجي له هغلبب ملو ظ

 ةلزتعملا دعو هدورو لق بيذعتالو ةاثاالو مويتلدإ ال اندنعفال ما ةرخ الاىف

 مضس بهذ قالا لاقو ىحلدلا ةءالملا هققح نك حقل علا و نو قل عم نع للطن , من

 اذه ىلاو باستك ١ اهف سيل دبعلاف ةزيرغو ةلج اهنسحو اهئلس قالخالا عيمج نا ىلا

 قالخالا هذه عج نا ىلا مهضعب بهذو نسحلاو دوعسم نبا نع هاكحو ىناربطلا لام ظ

 ةفئاط بهذم اذهو اقولخم اهنم ءىث هتلجح ىف سيلو هرايتخاب دنعلا بسك نم ىهامنا ْ

 | ىكاطنالا .لاقو نوققحلا هيلعو ىضاقلا هر ذام ىلا نوقابلا بهذو فاسلان م ةريثك

لسل ا
 س

 (كشالو)



 قركمأل جلا واما افورةيلرللا : اه يعز ةياضالا ؟يهتعلتج مهن عويد وايتخلا ال ناوي نأ تلم ١
 | سك ىلعالو هثروص نيس ىلع رده حيبقلاالو اليوط ريصقلاالو اريصق هسفن لمح نا

 ١ مهضعبىف ن وكن دقف ةفملاو عضاوتلاو ةعاجشلاو د وألا نم ةيستكملا قالخالا اماو هتئه

 بادالاو قالخالا لماك دلونو قا ثيحم ىرطف لاكو ىهلا دو# ةلدجو ةزيرغ

 ةشايملار» يمان كلانا[ ىدثككف ها اقر نؤكتاالا مهضعيو مالسسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالاك

 هسفنا لعجمي نا الثم دارا نش بولطملا قلخلا اهيضتش ىتلا لاهعالا ىلع سفنلا لمحل ناب

 | ريصيف اميطو هل ةداع كلذ ريصي هناف هيلع بظاويو دوملال هذ ىطاعت فلكتتيف دولا قاخ |

| 

/ 

ٌ 

|! 
| 

 ١١ كليم عضاوتملا لاعفا ىلع بظاويف عضاوتلا قاخ هسفنل لع نا دارا نم اذكو اداوج

 ْ قيرطلا اذه اهايصخن ندع 50 قالخالا عبق انك اقوا ه4إ عضاوتلا سيصل هدي

 ' لامثالا را عاب ىنعا عيطتلاب نوكت دقو ةرطفلا ىنعا عطلاب نوكتدق ةنسحلا قالخالا اذاف

 طا الاي تيدبت ضو دهاحاب نزيد ايو .ةلاطيل او بلع ىتسلعي سمو ها
 ٠ قدانملا يما نوت يي عابط اهلا قالخالا ريغتىف رثؤتال ةضايرلا نا
 ١ ادفدح لسووفيلع لايت ناضل ايويتايعسداتلاو لطعارلاوولاك ولا تاسيس ١
 ' ددملا لف ذل ,نكك ةعيولا تلح ريف صدرا يتحاف نش سلا لاو مكقالخا ْ

 ب حس تدك تاييتستستتنسوسداو# - 7 ْ

 5 6 لصف 1-
! 
 ك1 دك ا

 | اذك ( ىلامت للاهحر ىخاقلا لاق ) ةنسلاو باتكلا نم ةسيتقم ةديدعلا لوصفلا نه

 | قباسلا لسصفلا ىف ىا ( هانرك ذام لالخلاو لامكلا لاصصخ تناك اذا ) ةخسا ىف

 ان رش ريصي ىا ءارلا مب ( فرسشي انمدحاولا ) انملع ىا انيأرو ةخسن ىفو ( اندجوو )
 ١ فرشتي ىرخا ىفو مظعيو م اكمل ا طن رثدقلا ف لوول رهط ةككفن اكاؤ انفأفو ١

 | انهن ( تقفنانا ) اهنمىا ( نيتنثاوا ) اهبتارع لقاىف واوىا ( اهنم ةدحاوب ) رختشب ىا |

 | ةثاثم رصعلاو تقفناب قلعتم ( رصع لكىف هل ) اتقفتا نا ةخسن ىفو ةلصخلا هذه |

 فاطع ( ناواو إب ةدايز ةخسن ىفو هعدقتو فرشتب هقلعت زيوحن ىف ىطدلا دعباو

 ' عيبرلا نامزك صوصخم نامز ناوالاو نامزلا وهو ىهدلا ريصعلا ناف ماع ىلع صاخ ظ
 ْ نا. نفازشرام م كلذب فرشي دحا نم واال تقو لك نا ىف ةباطللا هفطع ىلا ىعادلاو ظ

 ذر رابط نلمح ىاب6:ناجاوا) اهالي ءعقسف زارطا, ( اوين قئاعل لي ن وكنا نلاواكالا ١

 ا رالا+ ظلارتالا انتو سخبا, نيل وزةقالج لامفا. ةلوانزاب ةلوستس.ة ب دج ىانزك قوققما و

 || ىا ( ةحامسوا ةءاجشوا حوا ٍلعوا ) ةدارالا عم ةوقلا راهظا ن» نكشلا مذا اهيف
 ا هنأش عفر ىا 57 ذب هلصو ةياغ ( :

 اا مالا ناي سلسل رماد لس مع اشار ظل ودق (زظذرذطلاو
| 1 

| 

 ردق مظعي ىد> 0 ةلهاسمو ةلاسمو ءاطعو دود>



 مث 1 ١15

 ااوجا لاننقف ) لاثئمالا ةمسأب ) نيعيو. نيس ىأ ويزطاةعب ىلا ) بارع و 3 لاحرلا ن ناب

 هنارؤا مجشاوا هناوا دهت#وا هنامز ناس>ح وهوا ناوريشثون نم لدعاو متاح نم

 رك ذا ىا هفاصتا بيس ىا ( كلذب فصولاب هل ) تشي ىا ( ررقتيو ) هناو>ا ىخساوا

 89 كو هتزمه مضب ( ةرثا ) قا لهان٠ قالا بولاقىفىا ( بواقلاىف ) تافصلا نه
 | ب زيف الييلبملا اي( ةياهعو 2 اهنإ بهز فتي قاوم ىفا اًمهئتنطب و ,ةنلثللا وكسب اهحتفو

 ظ (لاو> روصع) ذه ىنععي رسكتو ميم مغب (ذنم) انمدحاولا كلذ ىا ( وهو ) ىنءملايف

 ظ ميهد ىأ ميم ورا متر ) ةيضام ةنمزاو ةيلاخ روهد ءادتبا نم هنا لاحخلاو ىا

 | امهثيب ةلصاح ةرياغملاف هؤازجاو هؤاضعا ةتتفتم ةيلاب ىا 6 لاوب ) هماظع ةمر عج

 د < ذاك مالا ناك اذا 0 +“ صفح ىناك ناب فطع اهاعجو ىطدلا هءهفام الخ

 ظ هجو ىلع ) ةديدعلا ديلا ىا ( لاصحلا هذه لك هيف تءمتجا نم ردق ميظع كنظاف ١

 ْ | (دع هذخأب الامىلا) ةمضنم ىهو امسال ةلاخلا هذه نم احعت ثروب ماهفتسا وهو ( لامكلا

 | هنع ريمبالو ) لامكلا بابراو ءايفصالاو هايننالا ىف الا دجوتال لاصخ نم ءاص>ا ىا

 ىا ( ةليحالو بكب ) لصحمال ىا ءايلا مضب ( لاني الو ) لوق هرصخمال ىا ( لاقم
 ةيذحلاو ةنهلاو لضفتلا قي رطب ىا 6 لاعتملا ريكلا صيصخع الا ١ لايتحاب الو باستك اب

 تن نع ريكلاوا هتردّش ءىُد لك ىلع ىلعتسملا هتاذ ىف ناشلا ميظعلا نم ةياسئعلاو

 ءانب زمهلاب ىمو امل ناب 6 ةوبتلا ةليضف نم ) لاثدالا ةهباشم نع ىلع ااو نيقوالا

 دددغتب وا ىلاثو هناح.س هنع هرانخاو هانا ىلاعت هللا ءاسال سفخا ع اننلا نم هنا ىلع

 ' ماللاوةولصلا هيلع ىلا ناف ةعفرلا ىندع ةودلانم ا هنا ىلعوا هلادب اىلع ءان. واولا

 هداسع نيبو لات هللا نيب ةطساو هنوك هو 6( ةلاسرلاو ) ناهربأا مظع ناشلا عيفر

 ىحوا ىذلاوه ىبلاو ماكحالا مدس رومأملاوه لوسرلا ناف ةو.نلانه صخا ةلا-رلاو

 | صاصتخالا بجو ىتاا ةلصخلا ىا ءاخنا مغب 6 ةلخخاو ) الما غيابتلاب ما ءاوس هيلا ظ

 , فاغد .قشت ةدوم ىكو ( ةبحلاو ) ايليا انيقلا لالخ طلح ءدوملا دافشراومأ|

 ةينامسملاو ةيناحورلا صئاصخلاب ىا م ءافطصالاو ز) داؤفلا ءاديوس ىلا ىلصتو بلقلا '

 ءاهسلا. ىلا ان ( ءازيسالاو ١) نشانلا نءاو:اللتسر.ةكتالملا نهب قطضي هللا ىلاغت هلوقل !
 ْ ثيدحل ىربكلا هير تايآ نه هتيؤروا ةريصللاوا رصنلاب ىلاعت هللا ةيؤر ىا ( ةيئرااو)

 ٌْ هنروص ىف ليريج ئأر سم ثيدحو قفالا دس دق قا رضخا اف رفر ىأر ىراذلا

 | ند ه ىلا هلاق ام دربال هيؤرلا ةراسع ىف تالاّ>الا هذه دوحو عمو حانج هك امس هل ْ

 ا !انهنو ةفاوذ قيس اك لئأراماال واب ىأز) حاليا و ءولضلا هيلع ةنا ؟كاينع حجرتي مل فاؤملا نا ظ

 ب برةلاو) معا هللاو انه مزحو كانه ددرت لاش دق هنا ىلع ضفانت اذهف اه مزج دقا

 | ىا (ةعافشلاو) ىلعالا ناكملاكلذ ىف ىا «يجولاو) ةعفر وندو ةناك«برق ىا ( وئدلاو |

 | ةسرملا د4 ىا ةيحاسم هابل نلعا ىمو كيا ةلزتم او 6لتر وو ئمظع !|

 (,طع )
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 ةميقلا مويوا ةيلاعلا ةنْلا ف ىا ( ةعيفرلا ةجردلاو ) ةيقملا نسح نم ةصاخلاو ةماعلا ىلع
 نوك اف ةميقلاموي سانلا هللاثعبي متاح ىنا ثيدل 6 دومحلا ماقملاو ) ءارسسالا ةليلوا

 ماةملا كلذف لوقا نا هللاءاشام لوقاف ءارضخ ةل> ىنر ىف ودك !لت لع :قئقاوانا

 هوكرىا(قاربلاو ) ىركلا ةءافشلانيبو هنس قرفلا لصحي هبو ىهتنا دومحلا
 ةنخلا ىلاف ءامسلا ىلا ةرذصلا نم ( جارعملاو ) ىدقالا دجسملا ىلا مارا دجسملانم

 هيف ضرالا ىلا ءامسلانم رون نم لس هلوا رسكب وهو ىلعالا ماقملا زم هقوف امو شرعلاو
 . قلعتاف قيسدقو ىناسملتلا هرك ذام ىلع هرصب تيملا هيلا دع ىذلاوهو ةكنالملا دعصت

 | ثيدحل ( دوسالاو رهحالا ىلا ثعبلاو ) بانطالانع انه ىتني امث باتكلا لوا ىف قاربلاب

 ملم ثيدحخل ةفاك قالا وا ناو سنالاوا برعلاو مجعلا ىا دوسالاو ردحالا ىلا تئعب

 ىرخاو ةراث ةرذصلادنع سدقملا تيب ىا ( ءاينالاب ةالصلاو ١) ةفاك قالحخلا ىلا تثعب

 ءادهش اونوكتل ىلاعت هلوق دنع يما ةميقلاموب ىا ( متالاو ءاسنالا نيب ةداهشلاو ) ءامسلاب

 رذفالو ةميقااموب مدآ دلو ديسالا ثيدحل ( مدا دلو ةدايسو ) يالا سانتلا ىلع
 راشملاىا ( دما ءاواوإ رخفالو نيرخ آلاو نيلوالاديس انا ثيدحلم ملاعلا عيمج ةدايس لب

 دا ءاول ىد هلوقو ةميقلاموي ناو تحت هنود نمو مدا مالسلاهيلع هلوب هيلا
 ققش ثالث هل لاقف هسنع لئس ملسو هيلع ىلاعت هللاىلع هيا ءاربصفلا ا عرشالرا وا طفلا كون
 باتكلا ةحنافو مي رلا نهرا هللا مس بوتكم ىلوالاىلع ضرالاو ءاهسلا نيبام

 ناهع قورافلار ع قيدصلاركب ونا ةثلاثاا ىلعو هللالوسر د# هللاالا هلاال ةيئاثلا ىلعو

 ةلايسفانل ران اناكملاطم»ةزاوتتل! اناهلاوب "بكا م «ءالااذنياو !ةازائنلاو زل ندا رق وما الذ

 اعاطم هن وك ىا 6 ةنامالاو و ةعاطلاو شرعلاىذ دنع ةناكملاو ) اريذنو اريشيهو ادهاش

 ىلع نيما م عاطم ناكم شرعلاىذ دنع ةوق ىدذ ميرك لوسر.لوقل هنا ىلاعت هلوقل انما

 هلو ( نيم اعالهمحرو ( مقلم طارص ىلا ىقيتلا كنا م ادلتاو هن اجعرس هلوقأ ةيدعتملاو

 ىلاءت هلوق هنمو لودسملا ىنعع لدسو ةزمهلا نوكأ نيسلا مغب ( لؤدلاو 0 ىحكرتف

 صدق و رثوكلاو ) قدا 4 وهف قاحلا لضفا هنأ اشاإلا و .ىموماي كالوس تدنوادقل

 ىلاعت هلوقل 6 ةمعنلا مامتاو ) عفشت عفشاو عمست لقو ةعافشلا ثيدحل 6 لوقلا عاممو )

 ىلاءت هلوقل 6 رك ذلاعفرو رزولا م ردصلاحرشو 0 رخاثامو كرنذ 0 مدشام

 ةنعو ( كلازكذ كلائمقرو ك رهط صقنا ىذلا_رزو كلغ انعضوو كّردص كال رع ما

 ةشيامطلا ىهو ( ةنيكسلا لوزتو ) اريْع ارصن هللا ريصتبو ىلاصعت هلوقا 6 رصنلا |

 ظ هور دون# هدباو هياع ةتئتاكس هللال ئناف هلوقل ( ةك الملا  ةيوقتلا ىا ( دسأتلاو ) ظ



 | نوع.س لزئالا ملطإ رط نهام لاق كسك |نعو بازد>الاو نينو ردب موب هتكتالع ىتاا

 ئ ىلاعت هللا ىبص ىنلا ىلع نواصيو مهتحنجاب نو رمغإ ريقلاب اوذحم ئىد ةكتالملا نو افلا |

 ضرالاّت ةثنا اذا ىد كلذ ليم اوءنصف مهاشم طيهو اود ىع اوسما اذا ىد مو هيلع ا

 ١ ءاشناو ) هون ىمرادلا حي ىو هيعش ف قييبلا هاور ةكتالما نم املا لاه ءدس 9 خارخي

 ىلاشملا عبسلاو ) ةمكملاو باتكلا كيلع هللا لزناو ىلاعت هلوقل ( ةمكملاو باتنكلا

 | (ةمالا ةيكزتو) مظعلانارقلاو ىناثملانم اعبس كانيثا دقلو ىلاعت هلوقا ( ميظعلا نارقلاو ظ
| 

 | غياتلا مهمتا تركنا نيح ءايننالل اودهش اذا ىا مهيكزيو ىلاعت هلوقل ةميقلاموي هتما ىا
 ٠ ىا ( ةكتاللاوىلاعت هللاةالصو ) هنذابهللاىلا ايعادو ىلاعت هل وقل ( هللا ىلا ءاعدلا و ) ءاسنالاو ١

 || سانا نيب مكحلاو ) ىتلاىلع نولصي هتكئالمو هللا نا ىلاعت هلوقا هيلع هتكنالمو |
 | قطف باتكلا كيلا انلؤنا انا ىلاعت هلوقل همهلاو همكح نيبو هلاهملعا اي ىا ( هللادارا امي ١

 دهعلا طح ىا مضتو لبق ةزمهلارسكب 6 رصالا عضوو ) هللا را اع سانلانيب مكحتا ]

 | خسملا و نم ةبوقعلا هب دارملا لبقو لسولا فياكتلاو ليقنلا ١ ىا 6 لالغالاو |

 | ىتلا لالغالاو مهرصا مهنع عضيو هلوقل هما نع ىا 6 مهنع  هقانشلا تاداعلا |

  21قانسشبمانم مهلامزال ناكام هش قنعلاوف عضوبإم وهو لغ عم ىهو مهياع |

 مت ركسىفا مهنا كرمعل ىلاعت هلوقل هرمعب فلخلاىا 6 همساب مسقلاو ) لالغالاب لامعالا

 ىتدعو ام ىلز#لا مهللا لاق ذا ردبك ةريثك نطاوم ىف ىا ( هتوعد ةباحاو ) نوهمعي

 | ىراخبلا ثيدحل 6 تادامخلا ملكتو ) مويلادعب دبعت نلف ةباصعلا هذه كلمت نا مهللا |

 | رادجىف زوكزملا رجلا ليقو دوسالا رج اوه ليقىلع مل-إ ناك ا اازاخب قوله ال زلإلا

 | مالكلا ىلع ردقبالام ناويخانم وهو ما عمح نوكسف مغب 6 محعلاو ) رححلا قاقز

 1 مئاهبلا ملكتو ىا رابح ءامدعلا ثيدحو معلا باودلا هذه مكر اذا ثيدحلا هنمو

 | نب ديزي ىمسا هل لاق ىذلا مالسلاو ةالصلاهيلع هرامحو لاو ىلظلاو بضلا قطتك

 | تاراؤم رهاوج ل زد يقديلك وررشب ايدل لا( قر ماخنإج ا لاو روق كح لاقأ نجح بايع
 | ةيكر يوت ءانليحلاف الا اندت هناا ضمن: ريعب تاففب ةايتغ نم: لفق ال سو هيلع ىلاعت |

 عامساو ) تتامث ىداولايف اهوبا اهحرط ىتلا تنبملا ةصق ىف ىور اكو تام مث ةنيدملا ىلا

 ندقاسعتف هتجاح ءاسضقل نعمتحم نا ةراحألا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هسماك ( مصلا

 راح نع ىراخلا ىف 1 4 هعناصا ناب نوه ءاملا عنو ) حيحصلا ام ىلع اماكر نرص ىد

 دازو ةحلط ىبا ةصق ىف سنا نرد م لياقلا ريثكتو ) هعباصا نيب نم عبذي ءاملا تيأرف
 ءاعو ل اًواللم ىتد قلكتف هيف كريو اعدؤ هئم ليله ءىش 4و ىا اع صحا هناف ىراخلا َْق

 رمقلاىتةلف هيلع ءارح تلق دوعسم نإ نعو هقأف تشو هقاف تهذ نيتقلف قاشنا م ا

 تففو اهنا ند لاسملتا هرك ذام اماو ءارسالا ةححبدد و قدنالاىف ىا » سمشلا درو ) '

 10109 هلت لتا ا ك و تصا 9 ا تق ا 7 730 كا ب جدت ند هت تعج دج جو سن نم هدا: ع ع ع تطمع حس يمس أ
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 لضفتلا ىف لامجالا قيرطن.ىا 6( ةل خا علطقلا ىلع ءاف>ال ١ هلوقمو لوةلانيب هضرتعم

 سيتا

 م ١145

 ' .نايعلا نهال ف:..هلب ليغ قلمبتنامزلاهطننتلا قرم ءو هب: لير متم مالغ كل اا ةيك ىف !هلذ ول ءاوتمال مب
 ْ مس و هيلع ىلاعت هللاىبص هعم ناك ةشاكع ثيدحل ةّساثلا تاوذلا ىا 6 نايعالا باقو )

 | ىا مغيو نيعلا نوكسب ( بعرلاب رصنلاو ) امراص ايس هديب تراصق اصع ردب موب

 / ىلع عالطالاو ) بعرلاب ترمدت ثيدحلو بعرلا ممولقىف فذقو ىلامت هلوقل فوكلاب

 | عالطالاف اهريغو ةبادلاو لاحدلا جورخ ثيدحل تابيغملا ضعب ىلع هعالطا ىا 6 بيغلا

 | نانكعو هءعاطا ىذلاوه لج ونع هللا نال فيفذتلاب عالطالا عواطم وهو ءاطلا ديد

 ىنعملا داسفل دد_شيالو ىناسماتلا لوق اماو هايا هللا عالطا ريدقتلاو فيفختلاب انه نوكي

 ؛ ءارباو ) ماركلا هيفك ىف ىا ( ىصملا حيبستو مامغلا لظو )) ىنبملا قيقح نع ةلفغف

 / 6 سائلا نم ةمصعااو ) ملعا هللاو ملالا عمج مال آلاو مالعالا اهاو راب ثيداحال ( مالالا

 هبوكالام ) ىلا ةيهبلا لئاضفاا هذه ةيهتنم ىا ( ىلا ) سانا نه كمصعب هللاو ىلاعت هلوقأ

 / 6 هحئامالا هملعب طيحالو ) هدارفا ةرثكل هعمجم متهم عماج هلمشبال ىا ءاقلا رسكب ( لفتح
 | ءريغىلع هلضفمالا هملعب طيحيالو ىا ( هلضفعو كلذ ) لو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيطعم ىا

 ةماركلا لزانم نم ةرخ آلا رادلاىف هلدعاام ) ىلا هذه ةمضنم ىا ( ىلا هريغ هلاال هب )
 ' ةيلاعلا ةنطلاىف لاوزلاو ناسصقنلا نع ةهزئملا ىا نيتمضبو مخ ( سدقلا تاحردو

 | ةرظختال و[تهويسشةلثذا الاه طيأ )إ لوكعالا# وابكا ةيرؤتكاطو للام واطااورعدانننلا تسلا
 ١ اهتفونهيف اريقإ يلارابلا متت 6 ناجل لواتملا بنو 3ز كين[ ىلإ فايل وا دخب لسباق جرا
 ظ اهكاردا دنع ةخسن ىفو اه.صاقا نعالخف اهلئاوادتع ىا « اهيئادا نود ١ اهتطاحا ليحو

 او:سحا نذلل ىلاءتهلوقل مالعلا كلملا ةيؤر اهلعلو ماوعلاو صاوخلا ماهوا ىا ( مهولا ١)

 , ةداعسلا كلت ىلاعت هللا انقزر ةيؤرلاب حيحصلا ثيدحلا ىف اهريت ءاح دقو ةدايزو ىنسحلا

 ظ كاضخل زاب سو هيله ىلاعت هللاىلص ىبنلا نا ىورو قاسملتلا لاق .ةداهشلاب انل متو

 ١ ىسع ةفرءمو مدا قاخ ىطعءاف اهعبنمو اهرصنع وهذا هيف تعمتجاو اهلك ءابدنالا

 ظ ةمكحو مطاصص ةحاصفو قحسا ىضرو ليعامسا ناساو ميهاربا ةلخو حون ةعاحشو

 , داهجو سنوي ةعاطو بوبا ريو ىمو» ةدشو فدوب لاسحو بوقعي ىرمشبو طوا
 ١ سمناو ىميع دهزو ىحي ةمصعو ساببلا راقوو لايئاد بحو دواد توصو عشوب

 , اهوستقيل مالسسلاو ةالصلا مهيلع ءاسنالا قالخا عيمجيف ماسو هياع ىلاعت هللاىبلد

 لاق ثيح ىريدويلا كلذب حصفا دقو هنم

 مهب هرونأ نم تلصتا امئاف +اهب ماركلالسرلاىئا ىا لكف

 هو ل صف م

 ةلئامف ةناعإا لإ كااوكرل قلك .نار) 1 و/ هيلع ىلابل هتان نو ديلغ ا طوا نال خاف قلقا
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 . ىلعا نوكي صوصخلابه تمن هريغف دجويناب عطقلا مدع مهوتيدق ذا ليصفتلا قب رامبال
 هيلع ىلاعت هللاىلس هنا ) ليصفتلاب مطقلانع الضف ىحدلا لوق حصبال نا نيبت اذهبو

 لاقاك نس>الا ناكو ةلزن٠ ىا ( ال مهمظعاو ) ةبتيمىا ( اردق ساسالا ىلعا -

 قفوا لحلاب ولءااو قبلا ردقلاب ةمظعلا ذا الحم مهالعاو اردق مهمظعا لاش نا ىلا

 فنصملا ااطخ ( تيهذدقو ) تازيمم اهلك تابوصتملاو ( الضفو انساحم مهلكاو )
 لاصخ ليصافتىف ) تكلسدقو ىا ءازطاو طرشلانيب ةضرتعم ةيلاح لوقملا ةل نم

 ىلا )ىنقافاو ىنحيه ىا ( ىقوش ) هلام لاكنم انسح اًشرط ىا ( الي اهذم لاوكلا

 هلئاضف و هلث امش ىا ( سس وةيلع هللا ىلص هفاص وا نم لامكلا لاصخ ىلع علطا ىا (اهيلع فقانا

 هل حاصي نمل ماعوا صاخ باطخ ( معاف ) اللصق اللصق اميرفتو انيس ىا ( اليصفت )

 ةضرتعم ةيئاعد ةلج ( ك.>و ىبح ميركلا ىنلا اذهىف فعاضو كبيلقو ىلق هللارون )

 ( ةيستك٠ ريغ ىه ىتاا لامكلا لاصخ ىلا ترظن اذا كنا ) وهو هلومع٠و لهاعلا نيب

 ةعيبطلا ةللج و ةقالا لصاىف ىا ريغ ىلع فطع ( ةقاحلا ةلدجىفو ) ةدافتسم ريغ ىا
 ىا ءاحلاب ( اًراح مسو هيلع ىلاءت هللاىلص ) هتفداص ىا ( هتدجو ل ةيئاس ةفاضالاو

 الب ىا ( فالخ نود ) اهتاقرفتم ىا ( اهنساحم تاتش. اطيحم اهمي ) اعءاحو ايواح

 هتزايح نم رك ذامل ىا ( كلذل ) راث الاو ثيداحالا ىا ( رامخالا ةلّمن نيب ) فالخ

 لاصخ مث ىوذعملا رئاوتلا بيس ىا ( عطقلا غابم اهضعب غابدق لب ) راربالا لاصخ ع.بج

 ىا ( اهلاحو ١ ةيوبنلا ةرو_ص'١ ىا 6 ةروصلا اما ) هلوشب فنصملا هلصفاك عاونا هلاك

 ةّييلك نوكت نا رودي ملام ىا ( اهنسحىف هلاضعا بسانتو ) ةيقلخلا ةروصلا كلت لامحو |

 ( ةريثكلا ) ةضافتسملا ىا ( ةروهشملاو ةحيحصلاراث آلا تءاحدقف ) ةيبهو ةيقاخ ىه لب

 نةحرلادنع همساو ( ةريره ىباو كلام نب سناو ىلع ثيدح نه كلد» ) امهل تعن

 نال ثينأتلا الا للعلا نم هيف سيل هناعم فرصلا نم ةريره عنمو الوق نيثالث نم حيحصلا
 اهو 6 بزاع نب ءاربلاو ) مالعالا ماكحا هيلع ىرجيو ةلك لزن» لزنيدق ىفاضالا يلعلا
 هللاوخر ىربكلا ةيدخ نم ىا ( ةلاه ىنا ناو نينمؤملاما ةشئاعو ) نايراصنا ناسا

 هللامرك ىلععم لتقو اردب دهشدنه همساو ماع هيلع ىلاعت هللاىلص هسرر وهف اهنع ىلاعت

 حتفب 6 ةرمس نب رباحو )ل ءاح حتقو ميج مضب ( ةفيحج ىناو ) لمجا موي ههجو
 هللا ىلد ىننلا اهياع لزن ىتلا ىهودلاخ تنب ةكتاع ةدحوملاو ميملا حتفب 6 دبعم ماو )) مضف
 ( سابع نباو ) ارغصم ديد اهلزنم ناكو ةئيدملا ىلا رجاه نيح لو هيلع ىلاعت
 ةرودكملا ءارلا ديدشتب ( ببقعم نب ضرعمو ) هللاددع ىا امهنع ىلاعت هللا ىضر

 لودالا فلاخم وهو ءارلا حتقو ميلا رسمكب ضرعم ىناسملتلا لاقو بيقيعمىف ريغصتلاو

 ةكمي تام ةلئاو نبماع همساو ارغصم 6 ليفطلا ىناو ١ ةحرصملا ىثاوحالو ةححصملا

 | حت, ( دلاخ نب ءادعلاو ١ ىليضفت ىبيسش ايندلايف ةباحصلانم تامنم رخا وهو

 (4آ)



 0520 هي ١5١ خخ

 " ثالث ليفلاماع ىلق ةكلا ف دلو ءازلابو ءاحلا رممكب ( ماز> نب ميكحو ل ءارلاو ةءحعملا

 ىلعنا احلا هير ب قاوفاروعالا مز مايع ةيدكلا ىف كلاغانعلا نم زارا ل < تع

 نيتس ةنس نيرشعو ةئام شاع ةيعكلا لخادىف اضيا دلو ههجو هللا مرك بلاطنبا

 ربسلاب ةللجم ةندب ةئام ىدها مالسالاىف جحامل هنا ىور مالسالا ىف” نيتسو ةياهاطا ىف !
 شوقنم ةّضفلا قاوطا مهقانعاف تافرعب فيصو ةئاع قتعاو فقوو ةاشفلا ىدهاو

 هلا نم مهنع ىلات هللاوضر  ممريغ ثيدح نمو ىا 6« مهريغو ) هللاءاقتع اهيلع

 ِط ءاحلاب مير ريغصل و ءانلا رع 4 كتاف ني ميرو 03 آذودخم .نيناشيم لاك ديدشنو نيع ا

 ايندلا ةاسحلا ةرهز هنمو هنس>اوا هربث ىا 4 نوالارهزا ناك م همأع ىلاعت هللا ىلص

 ْ ضيبالاب سيل هلوق ىنعمو ضايبلا ناولا لضفا وهو ةرج برشم ضيبا ثيدحل هضيباوا

 لباقإم نهزا: ىمم (لعبقتزر جوخ زو . ضاشببلا قيلاوه و اهنا هه يمد الابالو_ ىومالا

 طولا لختدإ تنكتفاطولك انور ساووتاو ةيسعتاع لوقا كليا و ءايوشابا رع و ةنمسلا

 هحدمىف بااطىنا لوقهنمو ملسوهيلع ىلاعتهللاىبص هللالوسر ضايبأ ةملظلا لاح ةربالاىف

 مالسلاو ةالصلا هيلع

 لمارالل ةمصع ىاتيلالامث *« ههجوب مامغلاّة تس ضساو

 | ةعسوهو نيتحتش لحناذ ىا ميخا و نونلاب ( لحنا ) ةقدلاداوس ديدشىا 6 جعدا )

 هرسفف بر>نب كامس مهوو ةرح ريس هينيع ضايبىف ( لكشا ) اهنس> عم نيعلاقش

 هنيع نافجا فور> رعش ريثك ىا 6 رافثشالا بدها ١) نيعلا قش ليوط هنا يسم ىف

 | ىلاعت هللاوذر سا.ع ننانعو نيعلافر> ريفشوهو حتفو مضب رفش مج ندهلاوهو |

 نيملسسملا نم ىنعي قدخلا دوس هوجولا ناسسح بذعبال ىلاعت هللازأ اعوفيم امهنع

 / مههوجو دوسي لب ةروصلا كلتىف مهو نبرفاكلاىنمي مهبذميال هنا ىهاظلاو ىناسملتلا لاق

 / رششحنو هلوقو هوجو دوستو هوجو ضيبتموي ىلاعت هلوق هيلع لديأك مهنيعا قززيو
 جابا دريم و هقريشهوهو هجولاجابا ىا ميلاو ةدحوملاب ( جلبا ) اقرز ذئموي نيم رجلا

 هناب هتفصو اهنا هريغو قهيلا لئالدو ددلنعم ما ثيدحل أامهلبام قت ىاآ نيد الا

 رعش قيقد ىا ةددشملا ميلاو ءازلاب ( جزا ) نيبجاحلا لصتم ىا نرقا هجولاجلبا |

 عم فنالا ةبصق عقم ىا ( ىنقا ) سون عم نيعلارخؤم ىلا امهليوط نايجاجخلا

 عفت سم ىا فنالا مشا ناك لس و هيلع ىلاعت هللاىبدهنا روهشملاو اذه اهيفريس باديدحا

 عمجدفو ىقلاوهف تاديد>ا اهف ناك قاف حاحصلا ىف لاق هاللعا ءاوتسا ص هتيصق

 ىنفا هلع هلمأشلا نعو مشا هف لع المأتم هار ند ادد أري ناك مهعافترا ناب امهندب

 نكلىا ( هجولارودم ١) ةحودم هتلقو هايانث نيبام دعابتم ىا يل ءافلاب ( جافا ١

 رانيدلاب هجولا ريودت هيشردقو ارودم نكي ههحو نا هلنامثىف دروأل ليما لوطلا ىلا

 نانيح أمهف الانثو نحع ن 4 4 1 كنك لاف وطو )» نيبحلا عساو 2 هنراد ءاوتدسال

 عمات ا كا لكن 1701 ةلطناةم51 تت اة نتج كان ل هجم هيعع ل



 ١ 6 رتنغ واع هإلا تنوع اهنزمش سنك هاج ةللثلا فيتا دز( .ةيجالا خلك, ) .نيضاجلا نيءايف
 ' ناك ابرو ةضيقلاىلع دازام اهنم ذخاي ناكذا طاسبناو اهيفرصق عم اهلباقام ىا
 اهصوصقمالو ةيحالا فيفخالو جوك نكي مل هلا لصاحلاو اضيا اهفارطا نم ذخأي
 ةداعس نه لاق مو هيلع ىلامت هللا ىبص ىنلانا ىور ىناسملتاا لاقو هردصولا ةلزان ريغ

 هللالوسر لاقو لوامااقوف ةليوط نوكتال اهنا هائعمو هيجل ىوربو هيضراع فخ ءرملا

 همئاخ شّشنو هت لوطىف ثالثىف لجرلا لقع اوريتعا اتبسو هيلع ىلاعت هللاىبص

 نيتي ني ةيط ذو ةليوط ةيحلاذ الجر تيأراذا لاقدنا ىنثملازب نسحلانعو هتننكو

 هتيحْنم لاطام رادقم هلقعنم صّشن والاطق نأسنا ةيْل تلاطام ليقو ءىث هلقعىف ناك

 سنعاشلال وق هئمو

 هترسىلا تزاصو تلاطف * ةنل ىتنل تريحاذا
 هت نم لاطام رادقع * اندنع ىتفلا لقع ناصقنف

 | عولت امههيوتسم ناكح ىا ءاوس بصنو امهيلا ةفاضالاب ( ردصلاو نطبلا ءاوس )
 سلانماطتوا ازورب لادتءالانع اهدحا وا امه>ورخ ناب اراعثاو اقةاخ امهلادتعاب

 ١ وده واح ىاا# ردصلا عساو ( ردصلاو نطنلا عقر عم انونم ءاوس مدإ ىورو دو.>ع

 | مظع عمش وهو بكتملا ةينثث فاكلارسكب ( نيكماهظع ) املحو ةقفش دحالك عسوذا

 | 6 نيدضعلال بع ١ ناك اصوصخو اقلطم اهظياغ ىا 6 ماظعلا محض ١) فتكلاو دضعلا

 | نيعحتش لبعلاو فتكلاىلا قفرللانم دعاسلاوهو حيحصلاوه مضو حتفب دضع ىتث»

 | قفرااو فكلال صفم نيباموهو ( نيعارذلاو ) هلوق اذك و اههخضىا ةدحوم نوكسو |

 | «ائاراخسلا كابل تونا ناتكبينذؤيام هلكاذهوا نيقالاو. نيتحفلاىا:( لفاسالاو )

 ةروص اههعساو ىا ءاطانوكسو ءارلاحتش ( نيفكلاب>ر )ا الجر نيثإلث ةوق ىطعا ْ

 هتيعيدب نم حيشرتلا عونىف ىطدلالاقو ءادع دحا لك مسوذا ىنءهو |

 مدع نم رّمفلا ىم2 سياهؤاطع * اهحشرب ءاحس دس ىرولا مي

 | لجرالاو ىدبالا مان ىا ( فارطالالئاس )اضرعو الوط امهعساو ىا( نيمدقلاو |١

 ٌْ عا ةهودشلا ءارلا حتما (در>تمللارونا) همدءلاىورو ةلمهملانيسلابوهو اهلي وط عباصالاو :

 ْ ةلوهم هةر نو مس 8 "تدي حتش )»ع 4 رسما قبفد 2 هربع نه قرشا هن لب نم د رام ناك ْ

 ا لادلا قىدو ةرعسااو ردصلا نيب ىدلا رعشلا ظ.> 2 اهدتس و قادوهلتلا لاقاإو ءارمضو ا

 هدقواوه ىا )ع سد ( هن راثىف همّمح قانباو قهسلا اور ةماقلا عوب سم ىأ ةدح وملا ا

 )ع ددرتما ريصقلابالو ( رهيظوا دعل ىنوع ناب نم لوطلا ط رفغملاىا )ا نالالينوطلاب 2 ْ

 | اهليق الل ناس ةلخاو هرمصق نم ضعب ىلع هقاخ ضعب ددرت هناك ىذلاوهو كاينلا نيبكت |

 ( هلاطالا لوطلا ىلا بش دحا هيام نكيرلف ) ةعبر هنوك عم ىا 6 كلذ ممن
١ 

 (ىا)



 دحا نكي مل هاب ا<ولت اب صخ ةبزم لواعلاف 6 ماللاو ةالصلا هيلع ) ىنلا هيلغ ىا

 كش دوو حشو ميخا رتاك 1 رعشأإا لدحر 0 ىءمالو ةرودسال 4م ل فضا هير دنع

 ىدبا اذاىا ءارلا ديدش 6 رثفا اذا ) ةطوبسلاو ةدوع+لا نيب ىا نكستو نيعلا حتفبو

 ١ قيال (قزيلاانلب(لثا ع بدكلا١ فا“ 6و: امتتدتم ىلا"( اكقلاط )اتاك ل اع ناسا
 بح لد نع ورث هءوض هش ىا واءلاو ةفارفتلا »كلا روذلا رصقلاب لطفا دعدقو انس

 سس

 ءاملا جازتءاو ءافصلاو ضايبلا ىف هلثم ىنعي نيتحتش دربلا وهو باحسلا ىا 6 مامغلا

 لوالا نم غابا ىناثلا هيبشقلا مث كالا نا ةبالا اه وول اي هلظلاوراقمالاب نقر

 هءافصىف هرغث ضايب هبش لاق مث هلارطقب مامغلا بح ريسفتىف ىحلدلا دعبا دقو لمأتف

 اهو. ىهتنا اعط اهيبشت .مامغلا تارطش هّشرنم هايانث ىلع وفطيامو قربلا ءوضب هاَسو

 ليقو نايبلاو ىلاعملا بابرا ىلع ىتالا» كلذك سيلو غيابلا هييسثتلا نم بيكرتاا نا

 ءار رسكب ( ءىر ملكت اذا ) دربااك وهف هنانسأ تدب ناو قرباك الالت كحضيام لوا

 , هاظ وهو ةيؤرلا نم الوهم زمهلا مدقتب ىفر ىورو ةحوتفم ةزءهف ءاي نوكسو

 ١ رهظىنءلاو حصقالا وهو ىناسماتاا لاق لالعالا هيف لخد باقلا ليبةنم لوالا لعاو

 ةرثكب اهانسنموا اهنم ودي ىا 6 هايانثنع جر ) رونلا لثم ءىث ىا ( روتلاك )

 ئيبمللا*ةازؤؤ ةساملاو افهئاثلا وارظو"طا54و رداا ىلإ ااا عافك ةياش ورا طوضاوب

 نوكينا زو2#و ق.سام ىلع افطع بصنلاب ( سائلا نس>١ ) ىقييبااو ىعرادلاو هلئاهشىف

 ( مهطع سيل) هلكىف هلادتعال ادمج ىا ( اقنع ) سانلا نسحاوه ريدقتلانا لع عفررلاب

 نيمسااوه ليقو هريغو حاحصلايف ىلع هجولا رودم نكي مل ىا ةحوتفملا ءاهلا ديدشتب

 عمتجعال ىا ةئاثملا حش 6 مناك<ال 09 محلا فيرحالاليقو هجولا خفتنملال يق و شحافلا

 يسحاماو ةرزاد ديهالا فا (ظ ىذه ةد ونكيل هلا لصاحلاو هجولا نوئسم لب هجولا مح |

 هقنعدي ريهلوةىف ىنعلا دعباو هنم اليلق ىا رود عون هيفنا هانعث ريودت ههجوىفو ىلع

 هك >رتسمالو لهرب سيلىا «ندبلاكساتم) ليطتسم هلا لب عمتجعالو رودع سيل ىا

 هفيثك ودسانال هقطلو هفيفَخ ىا ( م>للا برض ز هدشيو هيوهرو اضعب هضعب كس لب

 ناخيشلاهاو ركىا بزاعن, 6ءاربلا لاق مهطملابالو لحانلابال نيمحللا نيب م>الاوه لبقو

 زوالا ريس و مله ديدلفل و امال ةرمكب ( هل قديما اضءارام) يعاب

 ( مل وهيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسرنم نسسحا ءار ةل-ىف نيكسملا مو نذالا ةمحش

 ىلعالا قاطتال امنا ةغالالها قافتا عم ءارمحتب اهفصو ةداهشب دحاو بون اهنا هنهاط

 ناب بيننا كلو ىرخالاب ىدتراو امهيدحاب رزنا ةلح هسيلعو ثيدح ةداهشإ نيبو

 ةهارك الب رمحالا سل زوج نمل اللد هب ىنكو اهانعم رايتعابال اهظفل رابتعاب اهفصو

 رازا مغلاب ةلللا سوماقلا ىفو ىجلدلا هركذ اذك ىلاعت ةلاامهحر كلامو ىفاسثلاك
 لباخلا لاق اذكو ةناطب هل بوثوا نيبوث نه الا ةل> نوكتالو هريغوا ادرب ءادرو
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 قمح ١64 4-
 1 ندم مص ص سس معسل دب م ب امو مست معجب مع مساس ص سمسم مسمع مسمع 1 سم ل رسب جم م ع يحط ع خل

 ١ هبط نه لحم ىذلا ديدحلا بوثلال قو مسحلا ىلعوا رخ الا ىلع ل د>اولك نال هريغو

 مهياع دار ثيدحلا اذه ني قادحملا لاق لب قالطالا ىلع هغالا لها قافنا ىوعد عق دنا

 نوك اماو ةلخلا لامعتسا دحا ىلع الا ةلالد هب ده_ثتسا ىذلا ثيدحلاىف سدلو ىهتنا

 سد زيود افاككحايإد ثيدحلا اديها

 هسيف سيل ثيدحلانا عم رفسااو رضا ىف هبا ةهارك ىلع لدي امم رئالاو ربان

 عاونا هيف دروامع راخنلا علمق عم فاك وهف رخالا

 بحاضص ناكنم ىؤؤرام هناىلع لدبلب رهحالا سدا مو هيلع ىلاصت هللاىبص هنا حرصت '

 نسحا نوكينا ىف ءافصلا نم ةياغ ىلع ةلاخلا كلتىف نسآاناعم ءارت ةل> سبالو ةمل |

 مث هسبإال ريد ىلع وا ناك سدا. ىا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر نم

 ميرحتلاال ةهاركلا ليس ىلع دراو ىهنلاناو زاوجلا ناب ىلع لمح هسبا مياست ىلع

 رمح طوطخ هيف ىذلا بوثلل لاّهدو هنا عم ىهنلا لبق اهعوقو لمتحم ةعقاو ةيضق هناوا |

 وه ةضراعتملا ثيداحالانيب عمجاناف ربدتف رجا هنا ةريثك

 ' ىكاطنالا برغاو لاحلاب رب ىلاعت هللاو لالدتسالا فكي خ10 عاون الا

 ىووذلا ىعداو لاح رال الا سازاوج ع كيلو اذهىفو هتشاح ىف لاق ثددح ىف أ

 ىلاعت هللاو ه.ه ذم ىف قاشتالا هب دارا هلعلو ةمعالا ند هريغو ةليإلا مظعالا مامآلا ةماعلا

 هركف كلذىف نوضذاملا فلسلا فلتخادقو ىنا>املا لاق.دقو اذه هب رش٠و هلاسقع معا

 اذ هى مهكعل قرفو ناورشلا موق اهزاحاو ة ٠ رفصلاب ةعو.صملاو م اهسدل مهكعل ا

 | اخو هغمص عيسشاام 2 لو أعيسشم نكي ملام ز زاحاف عبس كما ربعو علا عيشملا نإ

 نيلوالا ليلدو ب "هوك قيل 200 اةالعم راح ةنيملل باع عم ءايرق 97 ند دكاامنا نورخذا

 رفعزتبو للحرلا رفصعتب نا ىهن - و هياع ىلا ءت هللاىلص هللالوسرنا ثيدخلاىف دروام | ْ

 نيب وث ىلع الثمو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر 51 لاق رمع.نانغع حسيدحعصلا ىف قورو

 تلاق زوج 58 ىعازلا ميهاربا لاقو رانفكلا باث اهناف ءاهقلا لاقف نر رفصعم

 16و ركل ةسعلا ب تدؤألا !قجيرلا! لع نئأر' اذا: ةض .ةنايرهو ناطأان نعاىرإ كبك

 ريغف ةفزأ تح ىنال ههأ ركلا مدع ةهبسمإا نم ناحاملا هوك دا اماو ءاسنلل باشا هده اوعد

 «انوتسرلن+ نسحا انك تالا هنع ىلاعت هللا ى هر ةريهوسالاكو 2 كا ىلاعت هللاو 9

 ىنح "ةبوبلبعلا نأك) ة ةق رعلا تدك ماب اذا ه ةيقنم ةاوأ بملاو 4 ملسو هياع ىلاعت لاوس ١

 نعو ىناشملتلا:لاقو هنابض ءاهنو ةاهش ومتيلب س.شلا جه 2 هك جهوي صا ( ههجوف | !

 دمحاي لاقف ليربج ىلع طبه ملسو هيلع ىلاصت هللايبص هللالوسر لاق لاق دوعسم نبا |

 رون توكو ىمركلا رون نم فسوب ندح تودكح لوب ىلامت هللا نا

 ١ ليلد.ف ىفكي هنا عم روظحلا ليلد مدَش اممتجا اذا مرحلاو حبلا ليلدلا مث 000

 1 فكره دود>و 03 ءالّقعلا لاحرلا ق>ىف طوحا 257 عل الو ءاسنلاب هعشقلا 1

 ظ 9 وج و عم ةلطاب عاخالا ىوعد ل قالو ىهسا بدهملا ىف هل زاود ىلع عاجألا

| 
ْ 



 - فلما ل
 نب رباح لاقو ) نامح نباو ىذمرتلاو دا هاور رادلا طئاح وهو رادجلا عمح نيتمضب

 لج رهلا) لاق هنا لاخلاو ىا ( لاقو إ اهريغو ناخييشلا هاو راكهنع ىلاعت هللا ىضر ( ةرمس

 رباج ىأ ( لاقف فيسلا لثم سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ههجو ) ناكا ةياور ىفو ( ناك

 6 رهقلاو سمشلالثملب )) هنانب لوط مهوتلو هلافص ءانف لاّتحاو هنايض روصقا ىا( ال )

 روهظاا ماقمىف ةرادتسالا نم عون ىلعو رونلا لام ىلع امهلامشال اهريظن ناك لب ىا

 اليطتسمال ىا 6 اريدتسم ) ههجو ىا ( ناكو )احول همدقاع اخحرصت لاق اذلو

 ىتهيبلا ةياورنم ىا ( هبهتفصوام ضعب ىف دبعم ما تلاقو ) لوطلا ىلا هناليم ىتاس الف

 ايروص انسحو الا مهمتا ىا 6 سانلا لمحا إ اهنع دلاخ نب شيب> اهيخا نع هلالدىف

 هانعم نود هظفل ىعورف سنح مسا هنال درفاو سانلا ىلحا ىا ( هالحاو ديعب نم (

 ثيدح ىفو ) هتحاصف ةوارطو هتحالم ةوال> نيت ىا( بيرق نم هنشحاو ) هلوقاذكو

 هنالدب صخ ( ردبلا ةلل رمقلا وا الت ههجو) ءىضي ىا ( "الالب ) ىت آلا ىا ( ةلاهىنا نا
 هحاسى عواطلل ءايآ ا رذامو ةماع هلك بوست شا ردا ردلا س7 ل6

 ( هفصو رخاآ ىف ) هللامثو ىذمرتلا 7-9 ىفام ىلع ( هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع لاقو )ل

 ةيانك ةيور ريغ نه 0 ىا 2 ةهعد را رن شو هءلع ىلاعت هللا ىلص هلىلع تمعن ىا

 هطلاخ نهو ) ةباهملا هئم هن .اق ىف مقوو ةمظعلا ةفاخم هفاخ ىا « هاه ) ةلهولا لوا ن

 اهيصخق ةشاشبلا ماودو ةرسشعلا نس> نه هيلع ناكام فرع ثدح نه ىتأ ( ةقرعم

 هفداو ىا 6 هتعان لوس هيحا ) الاح وا هلالوعفم اهلعجىف ىناسملتلا دعباو زيبقلا ىلع

 لاب ماكل ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلثم هدعبالو هلبق ) سانلا نم م رامل

 ىلعفالاو هنامز ءافيتسا هدعبالو هدو>و لبق ىا هلدق هلوقنم دارااو 01 ا

 ةلايصير قولا تيك لدا ادلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئم انس رغصا ههجو هللا مرك

 ليصفت ىا ( هتفص طسب ىف ثيداحالاو ) لاخلا ملعا هللاو لاكتا الف ةيملع تناكاذا اماو

 باتكلا ىا( ليطن الف )نيخ رؤملا دنع ىا ( ةريثك ) نيثدحغلادنع ىا ( ةرووش» ) هتوعن

 اندروا ىا ( انرصتخا دقو ) باوبالا ىف ةلصف» ةلصتم اهركذي ىا ( اهدرسب )

 نونلامغب ( اهيف ءاحام ) تكن ىلع ةخسن ىفو ( تكن هفصو ىف ) راضتخالا هجو ىلع

 ىا ( ةلمحو ) ثيداحالا كلتىف دروام قئاقدو فئاطل ىا ةتكن عمج فاكلا حتقو

 ( بولطملا ىلا دصقاا ىف ) ةيضيعيتوا ةيناب نمو 6« ةيافكلا هيفام ) ةلمح ةلمح اندرواو

 زارباب لصف لك رايتعاب ةلفاكلا ىا ( لوصفاا هذه انمتخو ١) بو.ىلا فدو نم ىا

 1 ا ءاش 00 0 هيلع فق 0 كا 5 ثيدحم ( مو ا د ف ذوق

 2222 27777تت7بتبت7ت7ت7ت07تطتتط ك6 0 سس يس

 ( ردا ىف ) ىل اللاك هانانن عملت ىا نيتزءم ( ال الش ك# اذاو ) ىثرع رون نم كهجو

 انا 6



 -# 10١ ا
 ىا ( هتهازأو )اهريغوا ةرارح ببسب ناسنالا قحات ةبوطر نيتحتشب وهو هفرع ببطو
 ةيونعملاوةيسلا سائدالاو خا والا ىا ةمجعملا لاذلاب ( راذقالا نع ) هتءاربو هدعابت

 دجو بويع نع هتهاز'و ىا ( دسملا تاروعو )) ةيقيقلا ساجنالا نع لبق 5 لب
 ىذلا راعلا نم ةذوخأم َكرحيو واولا نوكسب ةروعلاو ناسنالا نيشيامم سانلا داسجا ىف
 ىا ( كلذ ىف هللا هدخ دق ناكف ) هنم وضعيف للخو هيف صقنك هييسسب مذلا قدلاب

 3 6 اهدمت مث ) اهلبقال ةفشاك ةفص ةلخلا ( ةريغىف دجون'ل صئاصخم ) رك ذام
 ضصئاصضالاو ةيعرشلا بادالا فئاطاب ىا ( عرمشلا ةفاظنب ) ةيسلا صئاصخلا كلت

 ىلاعت هللا ناف ةقالا لصا هو ( ةرطفلا لاصخو ) هلوق اهتلخ نم ىتلا ةيونعملا
 لك ثيدح درو هءاودتهال هيلع اوةلخ امو اول ول ىت> قحال نيلباق هداس.ع قاخ
 ىلاعت لاقو ثيدحخلا هنانس>مو هنارصنبو هنادوم هاوناف ٌةرطفلا ىلع دلوب دولوم
 نب ركب وبا لاقو ميقلا نيدلا كلذ هللا قال ليدبتال اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف

 ًارطت مث راذقا ةرسثع نم اماس قاخم ناسنالا ناف ةقاخلا لصا نع ةرابع ىه ىنرعلا |
 هللا ىلد هلوق ىف ةروك دملاو ماللسالا ىه ةرطفلا دارااوا اني فدظختلاب 0 م هيلع

 ىل اعت هلوقك اماع دوهعملل ماللاو فاالاب ىلا كلذلو. ةرطفلا نه رسشع 54 هيأع ىلاعت

 6 رشعلا ) ةينيد لاصخ ىنءلاف ةرورض ىملع دقف رك ذ اهل مدقتي مل ناو راغاا ىف اهذا

 هللا ىلد هللا لوسر لاق تال نع ىللاعت هللأ ىكر ةشئاع نع مجم ُّق 1 اندوصخ ىا

 ا ءاملا قاكتساأاو كاوسلاو ه.حالا ءافعاو براشاا صف ةرطفلا نم رمع مو هيلع الا

 ةيبشن, بعصم لاق ءاملا صاقتناو ةناعلا قا>و طبالا فّدنو محاربلا لسغو رافظالا قو

 أ ءاحاتسالا ىنعي ءاملا صاقتنا عبك و لاقو ةضوضملا نوكت نا الا« ةرشاسعلا تدسنو هيوار

 ةمحع٠ داضو ءاش ضافتنا ةياور ىفو حاضتنا صاقتنا لدب لاق هنالا هوجن دوادونا ىورو

 ةضقلا ىلع ةدايز تلاط اذا اماو هنع ىمن» ةبحالا قلحو اذه ءاجنتسالا نع ةيانك اهلكو

 ِهَلَّوَك ف روك دم هبال ناتلا ةرشاعلا لعلو مس ح رش ىف فاؤملا لاقو اذه اهذخا هلف

 ةضوضملا دعب نذاف تلف * ةرطفلا نم 0 وا ل ةرطفلا مال_سلاو ةال_لا هيلع

 ىلا ىا 6 لاقو ) ملعا ىلاعت هللاو امهمكح داحتال ةدحاو ةلدخ قاشتتسالاو

 ةراهطلا ىا ( ةفاظنلا ىلع نيدلا ىت ) واو نودب لاق ىلوالاو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هدجا مل ءايحالا ثيداحا خيرا ف قارعلا لاق ناو ثيدحلا اذهو ةريهاظااو ةنطانلا

 مالسالا ناف اوفظنت اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاع ثيدح نم ناءح نبال ءافعضااىف لب اذكه

 ةفاظنلا هنع هللا ىذر دوعسم نبا ثيدح نم ف.ض دنس طسوالا ف ىناربطالو فيظن

 هنع هللاىذر ه رن هن نا 0 هدقسل هجن راثىف ئنارلا ىور د ىهتنا مالاسالا ىلاوعدت

 | ةفالظنلا ىلع مالسالا ىت ىلاعت هللاناف متءطتساام لكب اوفظنت اعوفرم ثيدح ضءن

 (ناود)



0 
 | ةفاضنلا 5 فيرظن لانا ىدذمرتلا ثيدح ه 1 ةالط لكالا ةقليا كليب ناو

 ظ ربلادبع نباو ىجحابلا عمس نايفس نيس ثيلثتب (ىصاعلا نب نايفس انثدح )) مكتينفا اوفظنف

 انثدحاولاق انكاشم نم نوريثك ىا( دحاوريغو ) رثك او فنصملا هنعذخاو اهريغو

 (ىزارلاس اعلا وبا انثدحلاق) مالسلاهيلعىنلامالعابمالعالا باك ب>اص ( رمعن دمحا

 ىجحدلاهرك ذ فالخالاب ميلا مشب (ىدولملا دمحاوبا انثدحلاق) ىناسارهءارادنب نباوهو ١
 ةكسليقو ماشلاب ليقو دادغبب ةيرق دول بوسنم اهحتفو ميلا مغب ىناسملتلا لاقو هريغو

 | لحتتي ايروباسين اخلاص اعيش ناكو دولا عيد ناك ليقو ةيَش رفاب ليقو ةساردلا روباسين

 ظ (يهانندح اق ) ىروباستلاواىزو رملاىا ( نا.فسنءا انثدحلاق) ىروثلا نايفس بهذم

 | ةعزخ نءاوىذمرتلا هنعو هريغو لينح نب دمحا نع ىور حيحصلا بح اد ىروباسنلا ىا

 ظ ثدللا وس ءاحر اناىكإ ىحابلا ىنقثلا دعس نبا وه 6 ةبيتق اتدح لاق ) مهريغو ةناوع وناو

 | كلامو ىلانبلا انباث عمس ىهبضلا 6 ناياس نب رفعج انثدح )ل مهريغو ةنيبع نباو اكلامو
 هيك فاد وه ( 61 نع ايما ناكةملع ةك عم ليق كراءلاننادنع ىورو راسدنبا

 ظ هنعو قاخو ربزلان:او رمت ناو سأا نع ىور ةدد> وملا مغ ىاذيلا لسان! وهو

 ١ هتقو ىف نكي مل لاشبو ةرخافلا باسثلا سيلب, لمعلاو رملا ىف اسأ ر ناكو متاو نادامخلا
 | ىلاصت هللاىيص ىنلا مداخ ( سنا نع ) ةعفادم الب ةقئوهو ةعامجا هل جرخا هنم دبعا
 نورشعو نانا سنا همسا نم ةباحصلاىفو هدالوا اذك و ةئاملا هرم زواح سو هيلع

 لءقو ىريشقلا ةيماونا كلام نبي سناو روهشملا وهو اذه نانا كلام نب سنا مهيفو

 وهو اهب سانلا هقفيل هنع ىلاعت هللاىوضر رمع ةفالخ ىف ةرصنلا ىلا سنا لقتناو ىعكلا

 ءىشوه ( ارينع ) حتشيو هيناث رسكب ( تممشام لاق ) ةباحصلا نم ةرمصبلاب ثام نم رخآ

 ظ
 ا

| 

| 
 ظ ْ

 ١ بيطلا لوصاو حصيالو ردحلا باود نم ةباد ثور هنا لاّغو «. ىىعر ىا ردلا هظفا

 ضرا نم لمحت اهلكو نارفعزلاو رينعلاو دوعلاو روفاكلاو كسلا فانصا ةسّ

 نودوا مانا ضييك ضيبالا رودملاوه ريثعلا دوجاو رينعلاو نارفعزلا الا دنهلا

 نوئنؤةمومضم ةلمهم ءاط ديدشتو ىفاقحتش وهو ىرمع نم ىضم امف ىا ( طق ١ كلذ

 (اكسمال و) اهناكساو اهمض عم ءاطلا ففختو 1 و ءاطلا ريدك دق :ِ ىغم امل دبالل هو

 صاخ عون كسملا نالزغو جضنلايف ةياسهنلا غولب دعب ءابظلانم جرخام كسملا بيطاو

 ظ هللالوس رعير نمل حبفا ىا ( بيطا ) بيطلا عاونا نم رخآ ىا (ًايئالو ) ءايظلا نم
 / نماسللنبلا ائيشالو اريرحالو احاسبيد طق تسسسمالو هتمثو ( ملسو هيلع ىلاءت لا ىلص
 نبراحنعو)إ لئامثلاىف اذكو مف ىرت م6 ثيدحلاو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 و هيلع ىلامت هللا ىلص هللالوسر عم تيلص لاق هلع اضا سم هاور ايف ىا ( ةرمس

 حسفانااماو ادحاو ادحاو مهدحا ىدخ حبمي لمكل نادلو هليقتساف هعم اناو جرخ مث
 احروا ملسسم ىف اذك راطع ةنو>نم اهجرخا اهب احيروا ادرب هديل تدجوف ىدخ.



 2 16م ر»-
 | قامت تاس كدا كلب" الور اة ولو هداك ةياوز !ةكملف اهل زايد جؤام .اراثك وأ كنلآلا

 . هدمأ تدح وف لاق 2 لفسالا نم ةنحولا ىلإ ام ههحو بناح ىا ( هدخ حسم مو هيلع

 زمه دقو واولا نوكسو ميلا مغب وهو ( راطع ةنو> نه اهجرخا ام اكايرو ادرب

 أ لحم نلت ىثخ. طقس ىهو ىحلدلا لاقاك فذحت اهناال لدمت دقو ةيلصا اهمتزمهوا |
 ظ اهقِلاَو جست قار اسازيغقاا:مانزبع اراقاج افلم ال ة شع ناش تالسلا ف هس ”راسلا "اف
 ( لظبف ) هل ىا ( حفاصملا ) لو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا ىا ( حفاصي اهسعي ملوا ببطب
 دي وا دب رن مالكا ىفف اراه هلعف اذا اذك لعشب لظ ل لاَ مال ديدشت و ةمحعم ءاظ حتش

ْ 
 ا
| 
١ 

 ظ ظ
 ْ هراهن لوط ىا هموب ( هل حفاصملا كلذ ريصق ىنعملاو راصصو ماد لوول 2 ىح دقو

 زيد ىالوهلا ة ةغرصل )»ع ف رعتق رز الاثم ىا ) ىحلا أف ىلع هاب 1 عبلاو و اه ردجن 0 ظ

 ظ ظ
1 ْ 
| | 
 أ
 ا

0 

0 

 هدب مرر بيسإ ىا ( اهيرب ) ىحلا عم مغيو داصصلا رسكب ( نايدصلا نيب نه )

 0 و هيلع ىلاغت هللاىبص هللال وسر مانو )ل ىحدلا كلذ والو ىلع خاسورأب هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ميما رسسكب ناحلم تنب نيساامضب ميلس مادما شارف ىلعىا 6 سناراد ىف )سم ءاور م ىا

 هنع ىلاعت هللاوضر سنا ةدج ميلس ما نا ةيفاشلا بتك ضعب ىف عقوام اماو اهحِتش لو 0

 جاحز نه ءاناب ىا 6 ةروراَشب ) سناما ىا ( هما تءاحف ل ءارلارسدكب 6 قرعف ) اطخف

 |١ (© هعالذ* نع مو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنالا اها اسف ) ابيطتو اكربت ىا ( هترعاهذ عمجم )

 انيطوا هنبط ىا ( وهو انيبط ىف هلعحت تلاقف ) لمفلا نم دافتسملا هايا اهعمح نع ىا

 | دازب اننادصا هتكري وجرت ةياور ىفو بيطا لب ( بيطلا ببطا نم ) ةيبط طالتخاب

 ١ اهفال اهمتانزف| لغ مانعا :ىلعدلا .قاق :ةظاونح قف يرفنم لمجي نا لرققا“ لظاواف ةعاراتمبلا

 ثيدحلا ىفف حم ناف رّكناو ةعاضرلانم هاتاخ فنصملا لأكا ىف اك مازح ما اهتخاو

 | ىهتنا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هّتمصعل اهدنع مونلا وا ةيءرح هنيبو اهنيب نع ة وللا زاوج

 | هكفرعبال مرحخاعم اهزاوجنا عم ةولخلا عوقو ىلد لديام ثيدلا ىف سيلذا بيغ وهو

 / هتمصعا هلوق مث مرحم اذوا اع ان نوكي نا الا بين ةأسماب لجر نوليال درودقو فالخ
 ناو ىا الاو لو نا هّقح ناكف هصاصتخال ةلع اهن وكمل هزاوج ىلع هب لدتسا ام ىقانم

| 
 ا
 ا
 إ

| 

 ا

ْ 
 ا

| 
 ْ ناك هنا م ميج ىو اده سو هيلع ىلاعت هللا ىلص 47 عتصعأ أا_هدنع مونذلاف حصل

 ظ تتاف هياع مانف موي تاذ ءاجف هيف نكنمل اذا اهثارف ىلع مانيو مياس ما تيب لخدي

 | هم راتىف ىراخبلا ركذو) ثيدحلاق رع دقو تءاحف كشارف ىلع منان ىنلا اذه اهل ليقف |

 أ ةياحتصلا نه ةندملاب تامنم رخآ ىراصنا ناسا هللا دبع.نبا ىا ( رباح نع ريكلا ظ

 | هللاىلص ى نكي مل ) كل ارفع لوقف ٍ لوقاف هد كما نع تيدا لوش ىدِيب ١

 | حقو كاب ( هع.تف ) اهريغو ةنيدملا قرط نم ىا ( قيرط ىف رع لت واو هيلع ىلاعت ظ

 10 كلذرعا )» ل 1 اا هضع ءىجحيف ىا تصاسو عقاد و ءام ءابلارسكو ءاتلا كب كاشناب و ءاملا أ

 ١الاحد(



 هت ١5 ع

 "1 نطو ور اراطلا كيذا لمد اننا" (نكالس) سو هيلع ني هارت 57 ار زنجنالا

 ديس يللا لابو لالا وزو ةبادلإاو' ةقيط نجا الأ تعاد ققارعللا قادت (ةنظت نس

 كا 11غ ارا هلق كايياواةنلانما قرط م قراؤافلا ىف اذا "ناك هنعااشنلل و اأ 41

 (ةيوهارنب قحسا راذو) قيرطلا اذهنم 04 و هياعىلاءآ ةللاىلص هللا ]وسر رم لاف

 هحام ناالا ةعا حا هنغ ىور ناسا ا وع ءاناو ءاي حتت م ءاه مب

 هن ريس ىق ر ىلا نااىورو هندب وادب ون ف سبط لامعتسا ريغ ن مى ( مؤ ةيلع هللا بد تيطالب)

 اح 501 هناومدعل 0 هم اع ىلاعت هللا ىبص هللالوسر ردص ىلع اهدي تعصو ةملسمانا

 اناتك فاصو اهريغو رصتلاو طوسملك فيئاصت هل هءاغا ناطيشلا رظانول هقح ىف

 ىئاشلا ربق نم برقلاب ةئارفلاب نوفدم وهو ىيناشلا بهذم ىلءعال ه.هذم ىلع ادرفم

 ىليت> قحسا نب مههاربا وهو ةدحو. ءابو ةلمهم ءاحب وهو ىبرحلا ةحيح ةخسنىفو

 بر> ىلا بست ىهو دادغس ةفورء» ةل<ىهو ةيبرحلاىلا بنو ويمنم هلصا بهذملا

 ىنكراىا (مسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا قدرا راجنعإ روصتملا بحاص هللادبع نبا
 )و امتاخ تمقتان) ىنثد رف دكر هان جتا ناش نمءارلا ركب فدرلا (هفاخ)

 ناكىذلا ةو.ناا متاخن دارلاو ةمقالاك هثىف هلخدا ىا هءقتااو همقل لاش اهرسكو ءاتلا حت

 (ىمش) لأ املا حرش نيام وانو ةننمك نبا طرفك قانا هليل وأ أ اعلا

 ىنيعل كيل م4 2 الآ ناب مؤلم 0 ءايلا ددشأو ءافلا ا ىف هذءسل ىو

 حرا باي ىا ميما ديدشتبو متو نونلا رم كب ( من ) متاللا ىا (ناكفإ ىنذاب تعمسو

 درب ناو حوفب ىا مامت بيطلاو ةميغلا هنعو كس 97 ميد ىا (اكس٠ ىلع) حوفيو

 ظ راالاو حقوا نسح نم هنقام ناسنالل ىرت ةاراانال كلذك جاحزلاو كلذ هيحاص

 طئاغلا جارخا ديري ىا (طوغت نا دارا اذا ناك هنا لطف هيلع ىلاعت هللاىلد) ةراثاد

 هلو3 ىفاك ضرالا نم نئمطملا ىلع قلطيو داتعملا للا نه ماعطلا لف نم زربيام وهو

 1 ملا
 أيس اك عوضو» 2 مرام ىللاعت هللا ىكر.ةعئاعت ن ء ىقهدبلا هركذ ( ملسو هيلع

 ١ ةيفاح ل 1 كالتن | ةحعسأ ىفو بصنلاب (هتحار ا زر ةحمارلا ىا ( كلت 5

 ا نونث ىارحتفو مي: مضب (ىنزلا ىوروزب اهي. نيب كس ماير تدجوالا ًاضوتنالول اك امال

 | هللادههحر ىناشلا لاق ام دلا ند الاقتم ةوعدلا ناك ادهاز اعرو ناك قارمدأ ف ةمسأ ءانو

 ١ جنب هل اهيبدت ليس ىا ريكت دقو ةثلثم مهل جشب هياورىفو جاحزلانم ملأ لثااىفو

 | ارباح مهنم ا مو نيثالث و افين غابف مل هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا هفدرا ن٠ موضع

 | هريس ىأ ( هلئامشو هرا.خاز نيتوملا ىلا ءانتع الا نم لعاف مسا ( نينتعملا صعب ىيكحدقو)

 ' 6 تحافو هلوبو هطئاف تعلتباف ضرالا تقثنا ) طئاسغلا نم مكنم دحا ءاحوا ىلاعت

 ّْ 00 هللا ىلص همي 4 ط:ةحن اركلذل ) ترها ىا ءافلا لدب 4 ءام ]اب ة ةخعس ىفو ءافلا



 مك ٠٠١ زوز
 راف (ىدفاولا 20 ايندلا ىنانإا هنعو ةئايع نا نع ىور ( دعس نرد# دئساو) ْ

 وه ةعان نا لاق ث دحلا لاحر فارع َق كيف ديح فيلات هلو تاقرطلا بدءاص

 ءاضقلا ىلو ىدقاولاو ىدقاوا رع ند هخش مهن ءافعضلا نع ىورب هنكل َةَف

 ءاجالا ةةنساف هريغو ىفاشألا هنع ىورو اريثك اًميدح كلام نع ىورو نوهاعال دادغس

 ةحار هل حوفتو هم جرام عاتب ضرالا نا ىث ىا ( اذه ىف ا نازيملا ىف 5 هفعذ ىلع |

 عا ل و هءاع ىلاعت هللا ىلص ى ,كل اتلاف اهناءاهنع ىلاست هللا نا ا دوال ديا

 رعقااب (ىذالان هز ءىشكنم ىررالف ىوريو ( ايش كن. ىرئالف) دملااوه (ء ءدلخا ىلا

 )ع عاشت نضرالا نا تلاع زبامو تاهدا ىا 1 اموا هش اعأي لاقف 1 مغاو هركام وهو

 ىاهق رادلا ىورو ) ءوش هنو ىر اأو ءاسالا نم جرام ( ماللا حاسب علبت هك ىفو ا

 كدعي لد لب لدرلا 7 7 يا لحد كارا هللا لوسراي تلف ضلال انكويزغ هدارفا َْق ا

 ءادنالا نم جرخام علتم نا ضرالا 5 هللان ا ةتماشافل لاَقف ارا تلم جررخ امل ى رب ف أ

 نيب افورعه ىا( اروهشم نكي مل ناو رز دعس نبا دنسا ىذلا ىا ( ربا اذهو ١

 هدروا نا دعب هي>د نبا لاق 5 مه دنع حءاطصملا روهشملا هب دارا سيلو نيثدحملا

 معلا لها نم موق لاق دقف ) اذه عمو بابلا ىفام ىوقا وهو ليق تباث دنس اذه |

 اناحهتسا امهب نيج راذغا نع ربع ( مو هيلع ىلاعت هللاىلص هنه نيثدحخلا ئنيذه ةراهطب |

 نيساسار خلا نه ريثك هيلعو ( هللادحر ىفاثلا باحا ضعب لوق وهو) اءيوساب حج رسدتال ْ

 هللا ىلص ىننلا لوب ىبرعلا نب ركب وبا لاقو ىملدلا هركذ ام هفالخ بهذملا ىف دمتعملا نكلا

 هلو نا ةضورلاىف ىووذلا لاقو ىئاشلا ىلوو دحا وهو نارهاط هوو مل و هياع ىلاعت

 ىلع لدنال قراشلا ْثد دخلا أ هفو نيهجولا دد>ا ىلع ةرصهاط هن الاضق راشو همدو

 ىلع لدن ةيبط طلا جيرلا لاه نا آلا مهللا عالسالا هيلع لدي م هدض ىلع لب قال اك ىعدملا |

 ىلع همدو.ةلوس ءافثتس الا ةداهشب الدتسم كلذ ىوغبلا لاق مم ثحم هيفو ةرايطلا |

 لوب ءافشتسالا مقو ذا هموزل مدع ةهج نم اضيا رظن هيفو هررقو ىحلدلا هلقنام |

 مامالا ( امهت راهطب لوقلا ىا )»ع 5 ( هتساحن ىلع ب لئاقلا مهنمو روهتاو لالا

 هل بهذملا ناش ىدادغب وه 6 هلماش ىف ) ةددشملا ةدحوملا ءابلاب 6 غابصلا نب رصنوبا |

 ىلاما) ةدحوملا رسكب (قباس نبا نحلاوبا ةياور ىفو (ركب وبا) نيسحتوا نيرهاط |
 عورفلا نم ىا ( اهنه ) ةيكلامال ىا ( مهل عشب ملام حب رختو ةيكلاملا عو رف ىف عيدبلا هباتك ىف |

 صهاظلاو )ع ةيعفاشلا عب راقت نم ( تدرد اعاو اهو>ر< و ىا (مهيهدم ىلع ين ىلا

 ىاطنالا هب حرصو ىناسملتلا هيلا راشا م عورف ىلع افطع رورجي حرختو هلوقنا ردابتملا |
 مهحالطصا ىف حيرختلاو لاق مث نيلوقلا ىلع افطع ايوصنم هلعخو ىجلدلا دعباو |

 اًقراف حاصإام مهل رهظ ملو نب نيئيباشتم ناترودىف نيفات# نيمكح ىلع ىفاشلا صه نا ا

 ل 777777777777 م م

 ( اين )



 ةليقلاو قالا ف فاحألا 6-2 لالا رد 0

 ا

 كك ١١١ ع

 هده ىلا كالتىف هعنم اولقنف ةيناثلاىف هزوجو داهتجالا رييغس لمعلا ىلوالاىف عم دقذا

 لكفف صوصأملا جرو امهيلع صوصنم نالوق لكىف راصف كلت ىلا هذهىف هزيوجتو

 هنا ) رك ذام ةراهط ىلع لوقلا اذه ليلد ىا ( اذه دهاشو ) ىرخالاف جرا وه

 اع ضوقنم هنا هفو ( تبطل غال ورم كك انياب كاب مدأادبلع ليعن هللا ىلص

 هيلع ىلاعت هللاىلص .هللال وسر تاون د قلل !جلبفتا تناك اهنا .اهنع هللا ى فز ةنئثاع نع حصد

 انك امل نيرهاط هنم ناحراخلا ناكول هنا اضياو ردمو رمح وُ ىجنتسي ناك هنابو مل-و
 هللاىلص هنا ىلع عاججالاو اهوحنو طاخلاو قازبلاو عمدلاو قرعلاك نيضقان نيثدح

 هللاىلد هنا ليلدب مونااك هؤانثتسا ةماعلا ةمالاك ءوضولا ضقاون ىف سو هيلع ىلاصت

 هنان دهاشلا نمو ىا © هنمو ) قاأيساك هماق مانسالاو هانيع مان نلكإ 4 ةيلع ىلاعت

 نباهاور امف ىا ( هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع ثيدح ل بن ط ريغالو 5 ءىش هنم نأ 9

 نيسلا ديدعش 6 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا تاسغ ) لاق هنا هليسامىفدوادوباو هجام

 كايا( كيلا ورم يركن اظن نإ /[ةيدسق و تع متيم 2( كادت )ليوا دهون

 ا ا ا روث هلسغ ني>وا هحور جورخ دنع تاساحنأاا نم هريغو مد جورخ نم

 ضفاخنا عزب !ىلعوا.لافعاءقلع اههبضن و. (:اتيئاوايح ,ترط,تلقف ).هنه]جرخ _اهنم يا

 0 ساتف نول. اًذعانإ دعب ىنلالو ىناسملتلا هركذ زيَملا ىلعوا تامملاو ةايْلاىف ىا

 ادهاشت نييك اذا حاصيال ثيدحلا اذه نا ىرث تنا مث لطخ لحمو للز عوضوم

 .هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب لا اطبع نيح هلا ههحو ىلاعت هللام رك ىلع نع ىوردقو ىلا

 تيبلاىف كسملا عد حاف ةياورىفو اتيمواي- ترط لاقف ايش دج لف هنطب حسم مو
 ترشناو تعفترا ىا 6 تءعطسو ١ ىلع ىا ( لاق ) ةنيدملاف رششتناو ليق هنطب ىف امل

 اتيموابح ترط ىلع لوق لثءو ىا 6 هلثمو طق اهلثم دحن مل ةبيط حير هنه ) تحافو

 ( هتومدعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا لبق نيح هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبا لاق ١

 دهاشلانهوىا ( هنهو ) ىراخعلاىف ريخ ضعب وهو حيض دنسإ نمم نبا نع رازبلا هاور

 اهحتف زوو ةمحمملامضيف برعشلا اماو ةلءهملا نيسلا ريسكب 6 نانس نب كلام برش ) |

 هيرش ليقف 6( هاياهصمو دحا مون ) م هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا مد ىا (همد) اهرسكو

 ىورو الياف البلف هعالتبادصدو ةعقد هعالشسادب شوا هيف حران م هدخا هصمو هعالشنا

 ىا( - هيلع ىلاعت هللاىبلص هغيوستو رن رانلا هيصت مل ىىد همد سه ند اعوفىم كاذذا

 هيبازنع ىردخلا ديعس ىنا نع ىناربطلا هاور 6 راناا هبيصت نل هل هلوقو هلكلذ ) هزيوجت

 هركذ ففخن ليقو لقثيو فذ فورعم ليجوهو دحا موب كلام لتقو نائس نب كلام

 لاشدق ثيدحلاىف مث بئاسلا نب رمينع قويبلا هاورو بيرغ هيف ديدشتلاو ىناسماتلا

 | دهاشلان نمو ىا هنمو ىدلا لصطاقو علموا 2 تارواظحلا حيد تارورضلا نا

 ©) 3 ىراقلا ىلع 0 22121



 بحيعلاف مهريغو ىل ى اهنا نادلاو قاربطلاو ئوغلاو ويلا ولولا عاجلا هاوراك

 برش رزلوصالا هذهقوهو ةيلكلاب اللصا هلدحا ' ثيل اذه لاق هنا حاللصلا نانم

 كوع لخدي ملو هعوفو دعل هنع تاوكسم مكح اذه نا هيفو ( هيلع هركني لو 1#

 هتدلونيح هلا راكب نب ريبزلاىورو ةنتفلا ىلع ةيئرتملا ةحيضفلا لولا ذا هيلع ريكن عون

 هعاضرا نع تكسماف هما هتعمسف وهوه لاقف مل-و هيلع ىلا 3 هللاىلص هللالوسر ءازأ هبا

 هنود ناتقيلو تيبلا نمنيل باينىف باتذ نيب سك سيك كينيع ءايواو هيعذرا لاقف
 ةفاللاب هل عيوبدق ذا تابيغملانم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر هبربخا امم اذهو
 ناسار>و نيقارعلاو نهعلاو زاجحلا لها هعاطاو ةيواعم ةافو دعب نيددو سوح ةنس

 نبكلملا ديعل امان ةنيدملاىلع ديعس نب ورهو ةنتفلا تعقو مْ نيئس ىتاث سانلاب جحو

 ًادتباف جاجحلا كلللادبع هل لسرا ىت> ةكم ىلا اهنم هيلا ثوعبلا ثعبب ناكف ناورم
 ةق رعل غو جاجحلا ةدقلا كلت تم نيعس و نينا هكر ةدملا ىذ ةلع هراصح

 رشثع ةعيسو رهشا ةّتس هرصاخ ةحللا كلتىف تيبلاب سانلا فطب ملو رفغءو عرد هيلع

 ةنس نوعسو ناتنثا هرمعو نيعسسو ثالث ةنس ةرخ الا ىداح فصن ىف لتق مث اموي

 هيلع ىلاعت هللاىلص هللالو_سرب مدلا جاه لاق ىعشلا ىورو ىملدلا هركذام ىلع ماياو

 لاقو ارانيد هوطعاف هومكشا مس و هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا لاقف ةبيطوبا همحش سو

 هللاىبص هللالوسر غابف مدلا برسشف رييزلا نا ىراوتف لاق مدلا ىنعي هاو ريبزلا نبال
 ريب زلا نبال ليقف ىبعشلا لاقرانلا هسمتالوا رانلا هبيصتال هنااما لاقف هلمف ملسو هيلع ىلاعت

 لوقا كلا ةحمازف_ ةحمازلا“اماو لسعلا عطف مطاااما لاقف مدلا مط تدع: فك(

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءابدنالا تازجعمنم دع ىذلا نايعالا بلق ٍبابنم اذسهف |

 اهنع ىلاعت هللاوضر ةئئاع نع ىناسماتلا ه ذام هديؤيو ءاهقفلا عازن عفدني اذهبو

 حاورا ىلع انداسجا تينت ءايننالا رشاعم انا لاقف ا ءالناىف دحنال اهنا تركذو

 اهنع لئالدلاف ىقيببلا هاور نكلو ضرالا هّتملنا ءىشثنم اههنم جرخاش ةنلا |

 ةحبحصلا تيداحالا قَك هركاذ ىتدبال .ناولع نب يي تاعوضوم نم اذه لاق مث ظ

 تيأر لاق الجر نا ىورو ىمتنا ناولع نبا بذك نع ةيافك هلا زحعم نم ةروهشلا |

 كلذ َتاَرَو 1غ را لف ترظن جرخ اع اف يهذملا ف هسا هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ا

 تاور نينه حوف نهب اذاف نهتذخاف نهب ىنتسا ىاللا:راحا ةئالث عضوملا |

 تاور نهتحئار بلغتف ىكى نيتذخا دحنمملا ةمطلا مدي اذار تنكف كلين |

 لص هيلع ميلا هللا ىبص ىلا نع ىا 6 هنع اذه نم وحن ىوردقو ) رطعتو نفط ]

 ( ىتشت نل اهل لاقف ) ىتئايسا# لوب هناب لع ريغنم ىا ( هلوب تبرشش ةارماىفف ) ظ

 ( ناكسا )



 مم 18 وع

 ىأ ( مهنم ادحاو ىمأي لو ) ىنطقرادلاو ىبهذلا هرقاو كاملا ءاؤواكي داو. كنت

 ' ىلع ثيداحالا ىف ةلالدال ( هف لسغب ) ءاسنلا ىلع لاحرلا بيلغت هيفو هب رش نم.ادحا
 ةرورضلاب مولعملا ليبق نم مهدنع ناك كيلا" || - م مفلا طع نا عم |هنع ىلعالو سعالا

 ناالا روهظلا ىلع داع اللوا لوهدذلا 0 هنراهط تشل سمالا مدع مهي ىلعو

 ررةه وه اك هرئاو هيلع عكساو اثم ُ لسغ ريغ نه ىلصي مهذم ادحا أو هنأ تشر

 هيفو هلو برش دوعنع ىا 6 هدوع نع ادحا ىا «هاهنالو) لوصالا باربرا دنع

 ةلاحالو ةرورض ريغنم دمعلا نع لعفلا كلذ عقو اذاالا دوعلا نع ىهنلا ىلا جاتحمال هلا

 ةدحولل ءاتلاب ةدوع ظفل ة>ك ةخعسأ ىفو اهملع ريغب هّن رش اهلا اهراذتعا ىتايسو ةبذدج

 دردزا مْ - هلع ىلاعت هللا ىلص هم جاجحلا ىبانب ملاسنا ربا دنع نا ىورو اذه

 مارح هلك مدلا ناف دعتال ةياور ىفو مارج هلك مدلا نا تملع اما لاقف همد علتبا ىا

 ءارلا تفي (ىنطقرادلا مزلا) هتحضلو ىا (حييح هلوب تب رش ىتلا ةأرملا هذه ثيدحو))
 وباو كاملا هنع ىورو نأسلا بحاص وهو دادغب ةلحم نطقراد ىلا ةبسن نكستو
 حر ىا (هجارخا) امهنمالك ىا (ىراخلاو اماسم)إ مهريغو مينوباو ى ورهلا رذ

 هلاحر ذا سمو ىراخبلا ميم نم لك ىف ىا «حييحصلا ىفإل هدانساب هركذو ثيدحلا

 امزتااول اههيلع مازلالا اذه هجوتب اسيا نكل اهريغو ةلادعلاو طيضلا ىف امهلاحرك

 قشنا ىذلا ثيدحلا ةمتاىم ىف ثيدحلا اذه نا لصاحلاو هام زئابإ مو حيبحعصلا عيمج جارح

 ءاح هناف هيلع دقتنا نكل امهيعماح ىف هاحري مل ناو ةحصلا لاك نم ناخيثلا هيلع

 بارطضم.هنا:انبضيا نطقرادلا للع فا :تفيعط هناو ىلا اعلام: قنا ةايهجا نم

 فاتخاو ) تاحتفلاب 6 ةكرب ةأرملا هذه مساو ) ملعا ىلاعت هللاو كلام ىبا ةهج نم

 اهجوزو ىه تناك ةيما نب, برح ن. نايفس ىبا ةالوم راسي تنب ىه ليقف 6 اهبسأ ىف
 نب للادبع اهجوزو نايفس ىبا اهالوم تنب ةبيبح ما عم ارجاه هللاديبع نإ سيق
 ىلاعت هللاىلص هللالوسر اهيطخ مالسالا ىلع تيشبو ةيدبح ما جوز رص املف شحج

 بهذ ةيقوا ةئامعبرا وا رانيد ةثامعبرا هنع اهقدصاو ىئاجنلا هلاهجوزف ملسو هيلع
 مدخو ايميلك دق دايم وله هكر تهدقو 'ةناسسخ نب 1 عم هيلا اهمعب

 ( نما ما ع ليقو ال نما ما نهنم ةثالثل مما هو ملسو هيلع ىلاعت كلام لق
 ةخحدخح جوزت امل اميقتعا مّ هسا نم اهثرو هتءضيمو هتلضاحو هنالوم ةيشدخلا 5

 دعن أه>وز/ من تياذخ هبو نعا هل تدلوف ثراحلا ىب نم دبز نب ديبع اهجوزتو

 لوقلا اذه ىلاو ١ و هيلع ىلاعت هللا ىلص هيح ةماسا هل تدلوذ ةثراح نب ديز ةودنلا

 كافل و311 تاكف ةنالبللا ةريسع نع ما تناك ىدقاولا لاقو هريغ و ربلا ديعنءا بهذ

 هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر اهل ضخ رو مكيلع هللا مالاس ىنعي مكيلع اللا مالاس تلاق



 اك ١١4 ع

 .اذهنا هيفو ىاحلل امبت ىناسءاتلا هركذ اذك مكياع مالسلاوا مكبلع مالس لوقت نا ملسو

 مكيلع نودب مالس لو“ نا ةصخرلا لعلو 0 .>رتال هجو الف اضيا اهريغل زئاح

 ه لو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نا ىورو اهل ةمركت ناك كلذ نا مهلوق هديؤيو

 ازيكت و لادلا مضل )َ ضو هيلغ ىلاعت هللاىلس ىنلا مدخن تناكو ) ما دعب ىمما ىف

 (٠تااق ) ةماعلا هلوقت م5 ريدكلا حصيالو ناتتسلاتلا لوف عف دناف سوهاقلاىفام ىلع

 ةلمهم نيع حتش (ناديعنم حدف سو هياع ىلاعت هللاىبص هللا لوسرل ناكوإل ةارملا ىا

 دوع عمج اننيغوبكي ليقو ةليوطلا ةلذعالا ضو ةناديع عمج لامعيف وا نالعف هنزوو

 هباط ىا هدقتفا مث ةليل هيف لابف ليالا نم هيف لوبيف هريرش تحن حدقلا ىا (عضوب)

 تق تلاقف) حدقلا ىف ناك ىذلا هلوب نع ىا (هنع ةكرب لأسف أيش هيف دحي مف) هبصيل

 باودلا نيثحلانم هريغل امرت ىطدلا لاق لوب هنا ىا ( معاال اناو هتبرمتف ةناشطع اناو

 ةغأ ىف ءاح ةناشطع نا باوصلا تلق ةغل ن وكت نا الا نا_ثطع ثنؤم هنال ىثطع

 رهغلا ريغصلل لاَشو 4 ترم ءانا حدقلا مثدسأ ى هدأ 0 ليشو سوماقلا ف 35 ظ

 لجرلا ىرردق وهو بعقلا م ىرلا غلسال ىذلا وهو حا ادقالا لوا وهو نيغلا مكن |

 ف سمع ربرمملاو ةغللا قيد ىفام ىلع اهريغ مث 3 هثالاثلاو نيننالا ىورإب وهو حدقلا مث 32

 ضرالا نم ةباقو داقرال ذختي حطسلاوا يف ن* ةيحانىف عضويو بشخ نم عنصي |

 ةقثا هناوك ىلع عم ارغصم نيميجلاب ( حرج نبا ) هلامكب ىا ( اهثيدح ىوراإ) اهيفامو
 ةكيام ىبا ناو سواطو اطعو دهاج نع ىور ةئامو نيس ةنس تامو نينامث ةنسدلو |

 بتكلا فنص نم لوا وهو هتقن ىلع عمم وهو اهريغو ىروثلاو ةنييع نبا هنعو |
 هللالوسرل ناك تلاق اهءا نع ىننص ىبا تنب ةميما تب ةمكح نع ىوردقو مالالاىف |

 لاف هيف للا نه لو.يل هريرس تحن عضوي ناديع نم حدق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبد

 هكر باشؤنل لاش أرسال لاف أيش هف دجي رف هدقتفا مث هريرس تحن عضوو ةليل هيف |

 2 2ي2222ويجمجيجوجمجهااه لاا 424442944222222 7_7 ش-2شددسلدد2 2232227 د-لا

 ا
 ا

 1 ا ' 1 7 ٍ

 يدا لوس نآك مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب لا نا تربخا لاق + هنع 2000 ىورو ظ

 ةكرباهل لاَغب ةأرصال لاقف ءىث هيف سيل وه اذاف ا اوس تاز عضوي مث ناديعنم

 تااق حدقلا ىف ناك ىذلا لوبلا نبا ةشدشا ضرا نه اهءم تءاح ةيديح مأ مدخن ضم |

 تنام :ىت> طق .تض رع انف فسوب مأ كك تناكو فسوب مااي ةخ لاق ةسان رم ْ

 اهمانع ةميمأنع كالو نابحنباو دواد ىباك خرج نبا ريغ اضيا ءاورو ىا (هريغو) ظ

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماق تلاق نعيا ما نع ىنطفرادلاو ؟اخلا ىورو
 باس مايل ناو لبا مااطسالا اها كابن كنا (يناشلن 'ةزاكف 3 لد

 هللاودق تلق ةراخفلا كلتىفام ىقرهاف ىموق نغا ما اي لاق حصا املف رعشاال اناو اهيفام

 يو 3 ىلع لدي اس اها اهدع كنطب نحل هللاو اما لاف م كدعذف هّن 0

 (ادءق وز

 دما ع م ح0 ل سمسم ا



 هم ١516

 / بيرد صئاسصخ ىفام هرصنسو نكيا ما ةكربو فسوب ما ةكربا ةبحد نبا لاقاك ادقو
 ةئام شاع ةبيطوبا مالسسلاو ةالصلا هيلع همد اضيا برشدقو اذه هاتبرش امهنا ىنيقلبلا

 بلاطىبانىنعنع قهيبلا هاور ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلاىلوم ةنيفسو ةنس نيعبراو

 بنك ىف هد-جا ملو نّلملا نبا لاق ريبكلا/ءح رسشلا ىف ىبفارلا هرك ذ هسهجو هللاءرك

 (ةرسلاعوطق») هل ةفلقال .ىا (انوتخم دلودق ملسو هيلع ىلاتت هللاىلص ناكو) ثيدحلا

 نبا نع فيعض دنس .ىقهييبلا لئالدفو طسوالاىف ىناربطلاو مينوبا هاور نيسلا مضب

 لاش انوت# ةرسلا عوطقم ىا ارورسم اروذدعم دلو هنا هسا. نع ةنع هللاىوخر سابع

 اضرا ةحصو اعوف نم هنع ىلاعت هللا ىكر سا نع بطلا ىورو هزتخ هرذعاو هرذع

 تاو ؟ انبزلبا لاقو وس دحاريإو انوتخم تدلو ىنا ىبد ىلع ىتما رك نم. راتخلا ىف

 تاق ارتاوتم نوكي فكف هتك عاام هوس ىبهذلا هيقعتو انوتخم هتدالوب رابخالا

 هتعذ م دنع هبلق قشامل نتخ ليقو ضع نود ضعب دنع ارئاوتم ءىثاا نوكينا زوجي
 هتدالو عباس موي هدج هنتخ ليقو ىناسملتلا هرك ذاك اهدنع ةكنالملا هتنتخ ىا ةميلح

 ةلعافز زو ىلع دملاب (ةنما همانع) تاياورلا ضعي ىف «ىورو) ادمشداممو ةبداه هلعنصو

 هريسغ دلت ملو كيك ع ةرىم نب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نن بهو تنب و

 انلانلاو ةامينلاا مساىفو امهيف حصالا ىلع هللادبع اهب ريغ جودت سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لجورنع هللازا ىليهسلا رك ذو مقالارئاسنم ةنماكلتفةكرب ةكربىفو ملح ةميلح ىفو هتما

 ىطويسلا هلّقن كلذكو اههتاما مث هب انماف هوبا مسو هيلع ىلات هللاىلص ىنال ىحا

 ةيحد نبا هب حرصك عوضو»م ثيدح هنكل 5 هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا صئاصخ ىف

 ( رذقدءام )إ ايش ىا ( افيظن هتدلو تلاقاهنا ) ةلقتسم ةلاسرهف ةلكسملا هذه تنبب دقو

 مد ريغب هما هثدلو هنا ىورو هتاقدط ىف دعس نأ هاور اذك نردو خسو ىأ نيتحتشب
 مالطا
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 كلمنهنيعبرا ةنسنم لوالاعس ر رهشىف مالسااو ةالصلاهياعدل وىدوءسملالاق عجوالو |

 ىداهلا ما نارزيأغا كلذ فس اهتنب رادلا هذهو فسوب نا رادىف ناوريشون ى رك

 هللا ىلص هللالوسر جرف تيارام اهنع ىلا: هللا ىذر ةشئاع نعو )) ادحسم ديشرلاو

 ىدمرتلاوهجانْنا هاور ثيردحلاو اههنهوا اهتمواهنم ءايحاما ىا « طق لافبو هءاع ىلاعت |

 هللاؤضر ىلع نعول 'ةروغلا ىا ئه ىأرالو اةنمْثيأ رام تلاق اهنا اهنع ىورو هلئامثف

 فدفخت ( ىريغهلسغي ١) النابىا (ال م هياعىلاعت هللاىلص ىبنلا ىناصوا هنع ىلاصت

 دعباو لوهلا ةفيصب 6 هانبع تسمطالا ىثروع دحا ىربال هناف ) اهديدشتو نيسلا

 نيب قشالىذلاوه نيعلا سومطملاو ولا سمطلاو لاق هناعم مهملاحتشي هلوقىف ىناسملتلا

 ههجو هللامرك ىلع ريغا هل-_سغ كرتل ةلع هناف هلوق ىلدلا لاق تيمع ىندملاو ىهتنا هيئفج

 ةردف هل نا مسو هيأع للاكل هللا ىلص هملعل كاذب هصخو هلع هريغ مادقا نم ريذحتو

 هءءاص وا اذا نكم د دا لك نم رصلا ضغ نال رظن هيفو ىهننا هريصبي ضغ ىلع
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 لاكشا هيفو ء ءامسلاىلا كف رط عفرانا !4يطيالحو, عموتا هلا ل سنوي نع ةريسلاىفو

 انودعسموااد رك لتسغل هنأ نه واح ال اضاو هعفرو رمهلا ضع م هلامكي ةلس نك الذا

 زوجالذاحضي لوالا لامحالانا نظاالو هصيق ىفوا هتيكرملا هئرس نم هنروع ىطغباع

 نانا ىا هناق هلوق 6 سو هيلع نان هللا ىلص هلثع كفيكف 3 اذه ليش نا هريغل

 مهي ل هوما تتسم بميت يتم
 هلع ق ةنيعل ناك نم هريغو ىلعل ةيبدب نار وهف هأئع تيسالطعألا قدوع 7 ىرإل

 عوفدو انهفقك ' نع اوزرتحمو اوسرتحيل هتروع ةيؤر اودصشال نا تدبلا لها -

 هواسغانا اودون الواهبونىف هنولسغي له اوفلتخا القحسا نبانعو اذه اهيلع مه رظن

 (ةمركع ثيدحىفو ) ىذمرتلل لئامثلا حرشىف هتك هصيق هبوب دارالاو ىهتناهبوثىف

 هنكل مهي رسسفمو مهيعباتو ةكم ءاهقف دحاو امهنع ىلاعت هللا ىخر سابع نا ىلوه وهو

 هللاىلص هنا ) هنع ناذيشلاهاو راك 6 امهنع ىلاعت هللاوذر سا.عن. !نع ) ىحراخ ىخابا

 نفت عم جارح توض“ ىا 6 طيطع.) لوغفملا ةغيصإ .( هل عمس ىتح. مان ملسو هيلع ىلاعت
 6 اظوفحم ناك ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنال ةمركع لاق ًاضوتيو ىلصف ماقف ( مثلا

 انس ولق مانناالو اننيعا مانن ءاسالا رشاعم اناث دل هشنع يماخناو مون هبلف ىما# نا نم ىا

 ديدجت هنأ رجطالاف انامحا دحوهتلا مالا اكخ نعو ىداولاف حيصلا ةدا نع هموناماو

 نيببل غرو عم ةسأق ةلصاخم نع لو هدعن وأ هلو ضقن نع ناركتا زوو ءوضوال

 معا هللاو مدقلا ىذلا ثيدحلا نم موهفملا تاقوالا مو.نه ق.سامل دوديم هكا هيما

 6 لصف زيوس ةحدك

 اةودغةمحخللاا لاذلا مك هبل ءاك ذو 27 هريغ لَقعلَع هندايز ىا ( هلقع زوق واياواولا

 مهفلاو مياسلا ىلةعلاب صتخم هناف لقعلازم صخا بالاو 1 هعرسو همهف ٌةد> ىا

 ةوقو) بابلالا ىلوال ةربعل كلذىنا ىلاعت هلوق هنمو هرسو هصلاخءىثلا بل نم ميوقلا

 عمس نم هملع بابسا ىهو س>| ىنعي سدح نه متشانل عمج نيسلا ديدتش ( هساوح

 هناسو هريبعت نس> ىأ © هناسل ةحاصفو 2 ندبلا عي مم سمو مُمو قوذو رمدنو

 نسحو ال كلذ وحنو دوقرو ىئشمو دوعقو مايقنم هتانكسو ىا ( هتاكرح لادتعاو )

 ىلاعت هلوقىف امهب ءىرق مضتو مياارسكب 6 ةيرمالف ) هقلخو هقلخ نم ىا ( هلئامث

 لإذلاب ( مهاك ذاو سانلا لقعا ناك هنا ) كشالف ىا ذاش مضلانا الا هب سم ىف كنالف

 رابتعاب هرظن ىا (هريب دن) ركفت ىا ( لمأتن موال اعفن مهببطاو اعبط مهدحا ىا ةمجعملا

 ةسايسو) امهلام نسحرىلا امهيف هفرصصتب ىا (. مهرهاوظو قلخلانطاوب سما ) هتقاع
 نيسلا رسكب اهنا ىهاظلاو اهتيهنو اهتيما ةسايس ةيعرلا تس نم ( ةصاخلاو ةماعلا

 سوماقلاىفام ىلع سوسلا ةدامنم اهناف مايصلا و مايقلاك اهابقام ةك رحل ءاي واولا تادباو

 رعتملاو ملاعلا ةصاخناب دارملا مث مدق ةلزوا ملف قبسدنا ىهاظلاو نيسلا حتفب ىللا لاقو
 نسر صصص تست جنم مص ص ع ف ب وصخ تس ع حج عسب سد حج ع م حم قع ل عع م ع جس جي

 يستسلم و يعاب
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 مهب هللاأعيال عابتا عامر جمه قابلاو لعتمو ملاع نانثا سائلادرو اك مهادع نم ةماعلابو
 اوديَضتسي+ قعان لك عايتا عامر جمه لاقف ةماعلانع لئسدقو ههجو هللام رك ىلعنعو

 نيذلا مهو ءاعوغ مهنا ىلع ماتو سانلا عمحاو قو ن 3مل اواحلي مو معلا رون

 هنال دارا ءافوغنم ذوخام ءاغوغلاو ىهتنا اوفرعي اوقرفتاذاو اوياغ اوعمتجا اذا

 عبتي ىا باكئرالاىف امهديب لصاحخلا هيشلالجال همساب ةماعلاتيمسق اضعل هضعب بك. 7

 تحفر «ىشاالن ورب دبو ءىنشلال نوليش متاعاو ةعفنمالو ةدئاف ريغ ند اضعب مهضعل ١

 ةيبرغلا هريسس ىا ةريس عمح حتفف زكا ( قوس عيدبو ) ةبيجعلا هقاللخا ىا ( هلئاهث

 اي عا لم ىنعملاف ىنعمو الخفل تاماوىنأ ناب اطسوتم عشب فودحم لعفل ردصم مالضف)

 ايداقتعا ىا ( بلا نم  هاشفاو هعاذاو هْسو ءادبا امعةدابز ىا (هضافا امع ) الضف للذشب

 نود) هلككلذو هررو هضافاامل ناب 6 عرششلا نم )) هررحو هتبثاىا ( هررقو )يلهو |

 ةعلاطم الو كلذ نم*ى ههنم ىا (تمدشن ةمزالام ىا ( ةسراعال و هريغن ههلىا قسمت 1

 بوقثو هلقع ناحرىف ) كشيمل ىا طرشلاباوجوهو ءارتءالانم 6 رتعم هنم بتكلل |

 ركهنودب ةلهو لواىف ىا ( ةهيدبلوال ) هكرد ةعرسىف ىا ةثلثملا مب 6 همهف |
 ركذام ىا ( اذهو ) هتوض ةوّش مالظلا محنلا بقثباك همهف ةوّشب لعلابقثي هنااكف ةلهمو |

 روهظل ىا هققحتل ةخسن قو ( هقيقحتل ) هرب رحنو هنكاذ ىا (هرب رقع ىلا جاتح الام ) |

 ةرودكملا ةدحوملا ديدعتب ( هيمن بهو لاقدقو ) الشو القع هما توشو هققحت |

 نم هريغو سابعنبانع ىور ةيضاملا بتكلا ةفرعب نيروهشم انم ليلج ىببات وهو
 اوةفتاو نورخآو ىنارعالا فوعو رانيد نبا هنع ىورو مهنع ىلاعت هللاىضر ةباحضلا ر

 ىدبىف ىرا نال لوش ناكو ةنس نيثالث ضرالاىلع هيدنج عضوام هنا لاش و هقين وت ىلع

 هبنم نب ماه مهتم ةو>ا هلو مونلا ىلاوعدت اهنال ةداسو ىرا نا نم ىلابحا اناطيش

 دخاىق تأرق ( قبلا ىلا ؟فرفك مهل ثعل نيدلا سرفلاءانبانم مهو هينم نبرمتو

 نينا هللاستكنه تأرق ةبيتق نبا فراعميفو ةلزنملا هللاستك نم ىا ( اباتك نيعبسو

 . ىا 6 سانلا- حجرا مسو هيلع هللاىلص ىبنلانا اهعيحىف تدجوف ) اباتك نيعيسو

 صالاءدب ىف :رظنم ىذلا لماكلا لقعلا نم امش اناربب دن ىا 4 ايلا مهلضفاو و القع ) قلحلا

 ىرخا ةياورىفو ) ةئسح ةلاح نم ا وهوباقلاىأر ىأرلال قو 31-5 هلواو هريدو

 ينج ىف لقعلا نم اهئاضقنا ىلا ايندلاءدب نه سانلا عيمج طعي ل ىلاعت هللا نا اهعيمج ىف تدجوف

 ةيسنك الا هلقع ىلا هتبسن ايش هنم اعيج مهطعي مل ىا ( ةبكألا سو هيلع ىلاعت هللا ىله هلقع
 ضوسحلاب لوقعملا هييشت “باب نم وهو اهلامر ىلا ةبسنلاب ىا ( ايندلا لام رناب نملمر) ةبح

 ةبرثك الا رامتعاب ةيويندلا لامعالا ىف اذكو ةينيدلا رومالاىف انأر مهلضفا ناكهنا ىهاظلاو
 نكذب مسو هيلع ىلا هللا ىلص ا ىراخبلا ثيدح هيفانيالف ةيلمتل يمارج ةلاحوا

 مكلملا لاقف !هلمضانك ١ ىلاقف هنع مهلاسف اهمضو ءالارسسكب لخلا نوربأي ةئيدملا لها
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 لاكشا هفو ءامسلاىلا كف رط عفرانا هلسغاوهو ىدون هنازكي. نب سن وب نع ةريسلاىفو

 انودءسموااد رك لسغب هنأ ند واال اضاو همقرو رمعلا ضع عم هلامكب هلسْغ نك الذا

 زوخالذاحصي لوالا لامحالانا نظاالو هصيق ىفوا هتيكرملا هنرس نم هتروع ىطغباع

 ناثأا ىا هناف هلوق عم سو هيلع ىلاسعت هللا ىبص هلثعت فيكف هب اذه لمش نا هريغل

 هلسغ ىف هنيعي ناك نم هريغو ىلعل هيب ناب وهف هاثيع تسمطالا ىتروع دحا ىربال |

 هواسغانا اودون الواهيونىف هنواسغي له اوفلتخا القحسا نانعو اذه اهيلع مه رظن

 (ةم ركع ثيدحىفو ) ىذمرتلل لئامثلا حرششىف هتنيباك هصيق هبوثب دارماو ىهتناهبوثىف 1

 هللاىلص هنا ) هنع ناذيشلاهاو راك ( امهنع ىلاعت هللاوذر سانعن !نع ) ىحراخ ىضابا |

 سفنعم جري توص ىا 6 طيطغ ل لوعفملا ةغيصإ 6 هل عمس ىتح مان ملسو هيلع ىلاعت |
 ( اظوفح ناك ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنال ةم ركع لاق اضوتيملو ىلصف ماقف ( مانا 1

 انس ولق مانناالو انعا مانت ءاسالا رشاعم اناث دلل هشنع يماخ ناو مون هملف ىما# نا نم ىا

 ديدجم هنا رهظالاف انايحا دحهتلا ةالص نعو ىداولا ىف ح.صلا ةالص نع هموناماو

 نيبل ةرد عم ةسأق ةلصاخم نع ليقو هدعنوا هلو ضق نع ناوكتنا زو#و ءوضوال

 5 لصف زج

 مهفلاو مياسلا ىل#قملاب صتخم هناف لقعلانم صخا بالاو كود ةغوبرأ حوف هوس" اى

 ةوقو) بابلالا ىلوال ةربعل كلذىنا ىلاعت هلوق هنمو هرسو هصلاخ ىلا بل نم ميوقلا

 عمس نم هملع بابسا ىهو س>ا ىنعع سح نه ةساح عج نيسلا ديد ( هساوح
 هناسو هريبعت نس> ىا 6 هناسل ةحاصفو ) ندبلا عيج مع سمو مثو قوذو رصبو

 نسحو ) كلذ وحنو دوقرو ىش»و دوعقو مايقنم هتانكسو ىا ( هتاكرح لادتعاو )

 ىلاعت هلوقىف امه ءىرق5 مفنو مياارسكب 6 هيرمالف ) هقلخو هقلخ نم ىا ( هلئامث ظ
 لإذلاب ( مهاك ذاو سانلا لقعا ناك هنا ) كشالف ىا ذاش مضلانا .الا ةييصىف كنالف

 رابتعاب هرظن ىا (هريب دن ركفتىا ( لمأتن موال اعفن مهبيطاو اعبط مهدحا ىا ةمجعملا

 ةسايسو) امهلام نسحرىلا امهيف هفرصصتب ىا (. مهرهاوظو قلخلانطاوب ىما ) هتقاع
 نيسلا رسكب اهنا ىهاظلاو اهتيهنو اهتىما ةسايس ةيعرلا تس نم ( ةصاخلاو ةماعلا
 سوماقلاىفام ىلع سوسلا ةدامنم اهناف مايصلا و مايقلاك اهابقام ةك رحل ءاي واولا تادباو

 معتملاو ماعلا ةصاخلاب دارملا مث مدق ةلزوا لف قيسدلا ىهاظلاو نيسلا حتشب ىبلخلا لاقو

 عا هللاو مدقلا ىدلا ثب دا نم موهفملا تاقوالا موت نه قيس امل دود م ةنكلل هتمال

 ١ 10 ةنسملا الانا نوب متل ءاكذو) مدع, انلقع ا لغس جتدايز :زعاب ( اقع الرق واما 1
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 مهبب هللاأبعيال عابتا عامر جمه قابلاو لعتمو ملع نانا سانلادرو م مهادع نم ةماعلابو
 اوُديَضتسي+ قعان لك عايتا عامر جمه لاقف ةماعلا نع لّئسدقو ههجو هللام رك ىلعنعو

 نبذلا مهو ءاعوغ مهنا ىلع ماتو ىانلا ممحاو قثو نكر ىلا اواحلب مو غلا رون

 هلال دارا ءافوغنم ذوخام ءافوغلاو ىهتنا اوفرعيمل اوقرفتاذاو اوياغ اوعمتجا اذا

 عبتي ىا باك رالاىف امهئيب لصاحلا هيشلال جال همساب ةماعلا تيمسق اضعب هضعب بكري

 دحر «ىضاالن وريد. و ءى هلال نولّش مثاعاو ةعفنمالو ةدئاف ريغ ند اضع مهضعل

 هس رغلا هريسس ىا ةريس عمج حتفف نس © هريس عيدبو ]) ةييحيملا هقالخا ىا ( هللاهث

 1 لل ىنعملاف ىنعمو اغفل تامثا وىفن نيب اطسوتم عش فودحم لعفل ردصم مالضف)

 ايداقتعا ىا( علا نتم ب هاشفاو هعاذاو هْسو ءادبا امعةدايز ىا (هضافا امع ) الضف للضشب

 نود) هلككلذو هررقو هضافاامل نايب ( عرشلانم ا هرر>و هتيثاىا ( هررقو ) ايلععو |
 ةعلاطم الو ) كلذ نم* ىشلهنم ىا تمد ةمزالم ىا (ةسرامتالو ال ءريغ نمهلىا ( قس عت 1ْ

 بوقنو هلقع ناحريف ) كيم ىا طرشلاباوجوهو ءارتءالا نم 6 رتع هنم بتكلل |
 ركف نودي ةلهو لواىف ىا 6 ةهيدبلوال ) هكرد ةعرسىف ىا ةثلثلا مضي 6 همهف ْ
 ركذام ىا ( اذهو ١ هتوض ةوش مالظلا مجنلا بقثباك همهف ةوشب ملعلابقثي هنأاكف ةلهمو |

 روهظل ىا هققحتل ةخسن قو ( هقيقحتل ) هرب رحنو ةركذ ىا (هرب رقت ىلا جاتح الام ) |

 ةرودكملا ةدحوملا ديدشتب ( هينمنب بهو لاقدقو ) النو القع هما توثو هققحم |

 نم هريغو سايعزبانع ىور ةيضاملا بتكلا ةفرعب نيروهشاانم ليلج ىببات وهو
 اوةفتاو نورخآو ىنارعالا فوعو راند نبا هنع ىورو مهنع ىلاعت هللاىضر ةباحضلا ||

 ىتببف ىرا نال لودي ناكو ةنس نيثالث ضرالاىلع هيبنج عضوام هنا لاهو هقين وت ىلع
 هبنم نب ماه مهنم ةوخا هلو مونلا ىلاوعدت اهنال ةداسو ىرا نا نم ىلابحا اناطيش

 دخاق ثيأ ف 2( قرا لاو فراك مهل ثعل نيدلا سرفلاءاانم مهو هبنم نب رمعو

 نينا هللايتكنه تأرق ةبيتق نبا فراعميفو ةلزنملا هللابتك نم ىا ( اباتك نيعبسو

 . ىا © سانلا- حجرا مسو هيلع هللاىلص ىبلانا اهعيمحىف تدجوف ) اباتك نيعبسو

 صالاءدب ىف :رظنم ىذلا لماكلا لقعلا نم 5 اناربب دن ىا : 17 مهلضفإو و القع ) قلخلا

 ىرخا ةياورىفو )ل ةنسح ةلاح نم هارام قوي ككعلا ىأز ىأرلاليقو هرخآآو هلواو هريدو

 ينج ىف لقعلا نم اهئاضقنا ىلا ايندلاءدب نه سانلا عيمح طعي ل ىلاعت هللا نا اهعيمجىف تدجوف
 ةيسنك الا هلقع ىلا هتبسن ًايش هنم اعيمح مهلبعإ مل ىا ( ةبكألا سو هيلع ىلاعت هللاىله هلقع
 شضوسجملاب لوقعملا هيبشت باب نم وهو اهلامر ىلا ةيسنلاب ىا ( ايندلالامر نيب نم لمر) ةبح

 | ةيرتك الا راششعاب ةيويندلا لامعالا ىف اذكو ةشيدلا رومالاف انأر مهلضنا ناكهنا ىهاظلاو
 | 7 لنشو هيلع :ىلاعت هللا ىلص هنا ىراخبلا ثيدح هيفاسالف ةيضقلاب هم زج ةلاحوا

 مكلملا لاقف !هلمضانك ١ ولاقف هنع مهلأسف اهمضو ءابلارسكب لخنلا نو نأ ةئنانملا:!لها



 مث ٠١ ]مح

 | اذاف مكلثمرشبالا امها لاقف هلكلذ اوركذف ماعلا كلذ دسفف هوكرتف اريخ ناكل اولعفنمول
 مزج مدعو هيف ددرلا عم ىا فأر نم ءوشب مكل سما اذاو هودذؤف مكي د ند ءىش مكن سما

 هيلا راثااك ايفخوا اياجانحو هيلا ىحواام ريغيف ىا بيداو ءىطخا رششباتا امئاف هئسح

 رذناانبا هنع هاو راك ىا ( دهاجم لاقو ) ةي الاىلاىحوب مكلثم رشبانا امنالق ىلاعت هلوق

 ( ةالصلاىف ماق اذا مسو هيلع ىلاعت هللا 3 هللالوسر ناك ) ظفل السرم قهلاو

 97 2« هبدب نيب نم ىرياك هفا> نمىرب ١ لمأتف لوالاوه» رهظالاو ةالصلاىلا ةخسنىفو

 نمركذايو ىا ( و١ ناش/اماهلثم دؤوام ]51و ةلؤنسإ من وكت قا زو2#و ةراح امهيف

 | هلك بصنلا ( نيدجاسلاف كن.ءاشو ىلاعت هلوق ) دهاحمى ا ( رسسف ) هفلخ نم ىرب هنا

 مون نيح كاري ىذلا ميحرلا زي زعلا ىلع لكوتو ىلاعتو هناح.س هلوقىف لوعفملا ريمضلا ىلع

 نيساماكلا نم مهلاوحا حفصتل نيلصملانم كءارو نمىف كرصب ددرت ىررو ىنعملاو

 ةالصلاهيلعهنع ) هنع ىلاعت هللاىذر ةريرهىنانع كلام مامالل ( اطوملاىفو ) نيلفاغلاو

 ؟ارالزا ) ؟دوجسالو مكعوكر ىلع ينال هللاوفهذه مكتابق نورتا هردصو ( مالسلاو

 ىلاعت هللاوخر ( سنانع ) ىنعملا بسحب اطوملاثيدح وحن ىا ( هوحنو ىرهظ ءارونم

 مادالىناةللاوف دوددلاو عوكرلا اوميقااعوف م سنانع هايورام وهو ( نيحيحصلاىف هنع
 اهنع ىلاعت هللاىذر ةشئاعزعو ) متدحس و مك راذا ىرهظ دعب نم لاق اعرو ىدعب نم

 (ةدايزإ اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاع ىا (تلاق) ىنعمو اظفل نيحيحصلاىفام لثم ىا ( هلثم

 ( هتحفف اهايا هللاهداز ١ ةليضف ةدايز ةمركلا ةلصخلاو ةميظعلا ةزحعملاهذه ىا ق.سامىلع

 رظناك ارو نم رظنالىنا ) ماحخلاو قازرلادبعا ىا 6تانانو رار سياف ول توين بطفل ا
 ىدب نيب نه رظنا م ةياور قوام ىلا ةخسن ىفو امهنف ةئيعتم ةلوصوملاف ©( ىد» نيب نم ىلا

 رصن | 5 ىافق ند رصبإال ناله ىرخاةياور فو ىا (ىرخاىفو) نا زءاح نهىفنال اّم>الاف
 ميملا حش ذا و ةيتحالا ديدشتو فاقلا نكد ةدحوملاحتش مدل نب ىقب ىكح و ىدب ناب نم

 ريسفتلاو رييكلا دئسملا باص ظفاحلا ىطرقلا ن>رلاد,عونا وهو ةمحعم ءاخ امهنيب ماللاو

 ناكو هريغو ةبيش ىنا نبا عمس الصا هلثم ريسفن فنصام مزح نا هيف لاق ىذلا للخلا

 رامضم ىف ايراحو لينح نب دحانم ةصاخاذ ىتب ناك مزح نبا لاق ادحا شالات ادهتح

 ةلل لك نار ةلامت ناك هنا ليقو ةوعدلا باح ناكو ىهّنا ىقاسنلاو مسمو ىراخبلا

 اهنع هللاىوخذر ةكاعنع ) ةونغ نيعس رضحعو مودلادرمبو ل ةرشع ثالث ىف

 ىرزك ةياورىفو.( ءوضلاف ىرياك ةملظلاف ىرب دووم هللاىلص ىلا ناك
 00 هللا ىدر اعدل ثا ع نم اضا ع فدعض هدائسا قي ءلا لاق ف رونلاو

 جوزاال م هيلع لاف 5 هنأ نم هلي م كيرا ةيئادلالو حصيال

 اضراةماظ ىف لخد ىرذخا ةلياى من لا و بهز هل>ر تباصاف ةماظى اهيلع لخد ةملسمأ

 ١ نان (
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 ةاهسملا هلاوحا ند ةلاح ىلع ق.م لام>ال اهياع ىثما ال مكيابر اورظنا لاو

 ةردنااىلع اهادحا لمحتف ةموادملاو تاقوالا ءافيتسا ىعدت_تال هو ةماركلاو ةزحمملاب

 ءانعم ءاملعلا لاق ملسم حرش ىف ىوونلا ركذ دقو اذه ةالصلا تقوب ةلاخلا كلت صخن وا

 تقرا دقو هنارو نم هب سدس هافقىف اك اردا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص.هل قلخ هللا نا

 عرش الو لقع اذه نم علك, س لو اذه نم رثك اب ٍلسو هياع ىلاعت هللا ىلص هلةداعلا

 ليذح نب دا لاق هنا قاب مك فنصملا رك ذو ه.لوقلا بجوف هىهاظب عرشلا درو لب

 ةاللصلا هيأع هنأ ةيرصانلا ةتلاتتتاو ىف“ ىروذقلا حراشو ةنفنحلا اناا نم دهازلا

 بالا امهءححالو امه رص ناكو طادقخلا مس لثم نانيع هيفتك نيب ناك مالسلاو

 لوالا اما( نيطايشلاو 85 01 و هيلع ىللاعت هللا ىلد هن ٌؤر ىف ة.ك ةارتكو اخالاو )

 ءامسلا ناب ى رك ىلع حا اند ةئامس هلهثرودىف ليربج 2 هنا هريغو ىراخلا ةياوركف

 نما ل ع روحم اوال اهتم كازرتك قار انقازل ىف بففظة للدول

ْ 

| 
ْ 
| 
| 
ْ 
 ا

 ةيئقلا فنصم دو# نب دا 0000 هقيقح نيعلا ةيؤر ةيؤرلا هذه ءاملعلا روهتمحو

| 

| 

ْ 
 ا

 برخغملا ةالصىف ةحرابلا ىلع تلفت انيرفع نا ىراذلا ثيدحكف ىناثلا اماو ىهنو

 ةيراس هطب را نأ تدرا مث 3 هتف دق هنم هللا ىن فاق ىهجو اهم قرحيل ران نه ةلعش هديبو

 حبصال ناماس ىخا ةوءدالول ةياورىفو ناملس ىخاةوعد ترك ذف دحسملا ىراوسنم

 ففخنو ءايلا ديدشتبو ريمكتو نوذلا حتفب 6 ىثاحتلا عفرو إ) ةئيدملا نادلو هب بعل

 ةحمصوا ةم لقو ةمكحا ىراخيلاىفاك همساو ةشدخلا كلم نم بقلنه لوا وه ليقو

 اذ 5 رولا قلنا“ دكا سو هيلع ىلخ## هللا نيد "هللا #ناوسو ا ىلا :ثتك ظ

 هياع فطع امو ىثاجنلاو لوهحلا ةغيصب عفرو نيملاعلا بر هلل تماساو كتمياب دق
 لاق ثيح اضوفخم هلعجو ىحلدلا دعباو ىلحلا هب حرصك لعاففلا ةباسش ىلع عوفسم |

 بجرىف تام موب ىا 6 هياع ىلص ىت> هل ) ىثاجنلا عف ريف ثيداحالا ىنعي اضيا تءاحو |

 هللا ضر ةشئاع نع ناوص 0 دب ريب قل رط ند دواد وبا جرخادقو ة ةردهلا نه عسأ هنش ا

 هم ايأ الزورق ءارط ىو نوال ملا ندع ناك لاقلت دافي لا اهنع كلك |

| 

 بئاغلا ىلع ةالصلا زاوج ىلع ىماكقلاا د1 هو اهريغو ناذيشلا ةاورف هيلع هيالص ظ

 ه.دب ناب رضحا هنا ليق ىت> هشعل ىلع وه عوفر اانا هريهاظف هلهعفر ثيدح اماو |

 ىلدلا لاق 1 ىد> ضرالا هلتيوطو با>حملا هل عفر لديقو رضاح ىلعالا ةاللصلا عش 8 ظ

 ةنس الو باتك هبدهشي ملذا ةئيب الب ىوعدف هعوقو انكمت ناكناو ركذام عيمجو ظ

 ةياورؤ دراولا اماو 000 ملاع ةءناورو ريخ ىف هدوجو مدعل 2 .٠ ركنا هك نهو 1

 قاعتلا ىني لاتحالا كلذ عم ةلبلا ىف ةيضقلا هذه تويثنا ىنخيالو با هءاع . 0

 هيلا ونام ىورملاف 5 دقو 1-5-2 لالدتسالا ماقم ىف 01 و هيلع 34 هللا يلد هم.
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 كو هيلخا ىلا هللا قصاهنا نيصحي نب نارمم ثيدح نم حيي نابح نإأ ءاورام وهو"
 اوفذصو مالسلاو ةالصلا هيلع ماقف هيلع اولصو اوموقف ىفوت ىئاجنلا ؟اخا نا لاق
 عقاولا نا ىلا ريشي فلا اذهف هيدي نيب هثزانج نا نونظيال مو اعبرا ريكف هفلخ

 مالسسلاو ةالصلا هيلع هنم هعمس نوكينا اماف اهب دتعملا هتدئاف وه هنال مهنظ فالخ

 لوزتاا بايسا نع كاقان ىراخنلا حرش 7 ىنالطسقلا ح رص دوو هل مئثكحكحوا

 ىثاجنلا ريرس نع ملسو هيلع ىلات هللا ىلص ىبلل فك لاق سابع نبا نع ىدحاوال
 ةياقنلاىف ىعالكلاو باتكلا باداىف ةبيتق نبا ركذ ىناسملتلا لاقو هيلع ىلصو هار ىتح

 هف رند# نيح هماع ىلص ىد سو هءاع ىلا سعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا مقرو قوت هنا

 ليلدو هريغ هب ق>ل الف ىثاحتلا هب صخ كالذ نا لاش دق هنا عم اذه كوت ةونغ نهد

 ءاوراك هلعف ر هناب هيف حرص رخاآ ضعب ىلعو هيلع الا بئاغ ىلع لي مل هنا ةيصوصخلا

 ةب وانعم نب هبواعم نا سا نع تاقدطلا ىف دعس نباو ةماما نبا ثيدح نم ناربطلا

 ةيواعم نا هللا لوسراي لاّتف كو.تب مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج لزن ىئيللا لاّشو ىتزملا

 برضف من لاق هيلع ىلصتف ضرالا كل ىوطا نا بحنا ةنيدملاب تام ىنزملا ةيواعم نا

 فص لكىف ةكئالملا نم نافص هفلخو هيلع ىلصف هريرس هل عفرف ضرالا هان

 هبحب لاق اذه كردا مب لب ري مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف عجر مث كلم فلا نوعبس

 تدبو )) لاح لك ىلعو ادعاقو امئاقو اهاذو اّثاح اهايا هتءارقو دحا هللاوه لق ةروس

 ىا مقرلاب وهو دددشما هلا حتفو ةهبم م زو>و لادلا لنيك زو ميملا حش سدقملا

 هفصو ىتح نسهاظلا ( شيرقل هفصو نيح ١ نيدبحصلا أك سدقملا سب اضيا هلعفدو

 ةكم ىلا عجر مث ىلاعت هللا ءاشامىلاملث هيلا هب ىرسا هنا هرابخا ىف هوبذك نيح شيرقل

 قريخيا هنا قدص دقل هللاو مهل لاقف كلذب ركبابا اوربخاو مسا نك ريثيك دئراو ةلليىف

 نو.دحعت مم دعنأ وهو هقدصاف رامنوا ليل ند ةدحاو ةعاسوت ءايشلا نم دك ريخلا نا

 هقدصلو هلدقصت قفطف هنلا رظن ىد هلعف رف هّمدح قاف 0 هفسصأ هللا ىاي لاق من هنم

 اا قل اناعا [ رع هاف عار هيي نع ءلفانثت نيو تو ارحاملا قو تار ذقلا] م قو

 الا ةنما كونت عا نااولاش اهب ىلاساإهعق زخب طق (بهلثماا تبرك اماةيزكا !تيءزكف, .نسدقملا

 ىب ) ىتح ةخسن ىفو ( نيح ) اهار ىتح اضيا هلةمكلا عفرو ىا ( ةعكلاو )هب مهتأبنا

 هةنيدملا معدات ىف راكب 532 ربب زلا هاورام ىلع اهيلا هيار حم لعجيا هنس دملاب ىا )ا هادحع سم |

 فورعملاو بيرغ وهو ىسدلا لاق السم عطم نب ريبج نب عفانو باهش نبا نع
 عماج ىفام ةداهشب اهار ىتدت.هإتعفوباهناال اهتمس. ءاراوزابس هملعا ىذلا وه. .لوربج نا ظ

 الو ىهتنا هدحسم ةلق هل ماقا ىذلا وه ليربج نا تعمس لاق كلام عامس نم ةيبتملا |

 لك لمحي نابوا ليلجلا تيبلا هل عفر مث ليربج هريخا ناب امهنب عمجا نكمي هنا ىني
 هندملا همودق لوا هنا ىق فالخال لبق ناف انفو ةنيدملا دحتسم نه ددعسم ىلع ةيضق

 (ناك)
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 دعب ةيعكلا ىلا بارحلا ءانب ريخأتو دجسملا ءاشب ميدقت نكمي هنا باوجلاف ةبمكلا يللا

 ءانبلا لوا ةالصلا ضعب ىلص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا لاش دق هنا ع لئروحيتلا
 راصنالا ءاسأ ضءب ربخ هديؤيو ةيعكلا ىلا لوح مث سدقملا تيب ىلا لوح مث ةيعكلا ىلا

 ميشو ةعكلا ىلا ليرب> همؤر هدحسم ىب ني> 1 و هياع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك

 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع ىكح دقو ) لمأتف لوالا عملا ديؤي اضيا اذهو ةلبقلا هل
 0 مالسلاو ةالصلاهيلع همي نانعلا قي رط نم تباث ثيدحىف كلذ ءاح ىناسءلتلا لاق

 نزلا وأ ىاوزت ىيفست ايرلاوا( لما نيجعاادتملا ايولآ ف اعرب ناكملا ):ةيمتجف للا

 لحلا قيض عم هبكاوك ةرثكل فورعملا مجنلا ةرثكلاىهو ةورثلا نم لاملا ةريثكلا

 قيرطنم تباث ثيدحىف كلذ ءاح م اهارب ناكو ايكوك رشع اننثا ايرثلا ىليهسلا لاقو

 هللاىلد هريغ ىلا ةيسنلاب هلعاو ىهتنا هنورك ذب امف ةعست ىلع ديزتال ىطرقلا لاقو سابعلا

 منا هو مجنلا اها لاَغو هرظن ةوقو هرصب ةدخل كلذف ةلجخابو مسسو هيلع ىلاعت
 اهلك ) ةروطسملا ران الاو ةروك ذملا رابخالاىا 6 هذهو )) دحاولاك ىهف قرتفنال اهنال

 هركذ هلوقىف ىملدلا دعباو لما اذه وا لوقلا اذه ىا 6 وهو نيعلا ةيؤر ىلع ةلومت
 قبس مكروها مهو نيققحلانم ىا ( هريغو لينح نب دمحا لوق إ) وهو هدعبام ىلا ارظن

 ناذيشلا هنع ىورو ىلاعت هللاهمحر اهب تامو هرغص نم دادغبب نكسو وسم نم دما مامالاو

 ىا ( مهضعب بهذو )) مهو هنا ىهاظلاو ىوغبلا هنع ىورو ىلحال اعبت ىك اطنالا لاق
 ىنعمو ىناجتملالاق فشكو لع ةيؤر ىهف ىا ( معلا ىلا اهدر ىلا ) لم حرش يف ىووتلاك

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هءارو لعشام عيمجل املع هل قلخ ىلاعتو هناحبسا هللا نا كلذ

 كاردالا ف نوطرتثي مهنال ةلزتءملا هيلا ليمت امئاو ثيدحلا ىهاسظنع جؤرخ كلذو
 ةيكاردا ةوق ءافقىف هل ىلاعت هللا قاخ ىا هلوقىف ىجلدلا برغاو هل قاخت ةصوصخت ةينب
 ةيؤرلا نا ىلا هلام نا ىتحالو ىهتنا ةداعلا قرخ قيرط ىلع هنارو نم اسه+ب كردي
 لاق ثيح ىننملا دوم نب راتخم برغاو لاق اذه ركذامل هنا كلذنم برغاو ةيرصب
 باوصلاب لعا هللاو باسإللا امرمدب بجححال طايخلا مم لثم نانيع هيفتك نيب ناكو
 راخالا ءاملعلا نم ضعبلا هيلا بهذام فلاخت رابخالا هذه ىهاوظ ىا 6 هفلا#يهاوظلاو )
 ةريسي ةتافتلاب ىه اما لاق ثيح راونالا قراسشمىف فنصملا هرك ذامىلع مهضعب دعباو

 'لاقف فحصلا نود عكر ىذلا مكيا لاق امل هفلخ نم ىري ناكول هناب اللعم هءارو نم ىلا
 ثيدحلا سفن ىف نا با واو دعتالو اصرح هللا كداز لاقف هللا لوسراي انا ةركب وبا

 هسملع مدعو فصلا ىف هلوند لق عكر الحر معو هناي حرص ذا اناعدم ىلع لديام

 هجوتلا علم ام هوحنو قارغتسالوا فوفصلا ةيكل امآو هع هدعبل اما هلعاف صوصخم

 انتقع مزادال تاداعلا قراود ْنا 0 الصفمأال المع 1 0 هدصق ىف هشمعلو هب وص ىلإ ١
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 هصئاصخ تناكدقف ةليضفلا هذهب هللا هحنمي نا لبق اذه ىبلا دبع نبا لاقو تاقوالا عيحىف
 ءوثلا وه لاحناو هلاحا ردصم ( ةلاحاالو ) نيعملاو قفوملا هللاو نيحو تقو لكىف ديازتت

]| 

 أ

 ةزدء٠ملا قب رطن نيع ةياورهنوك ىف ىا ) كلذىف 2( ةداعو القعو اعرش عانتماآل ىنعملاف عتتمملا

 انربخا اك مهب ةصتخلا ىا ( مهلاصخو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايدنالا صاوخنم ىعو ١
 )َ ءىرقملان سحلا وبا اني دب هاك نم لدعلا 2( ىتبلا ىحقلا ىا ) دوا 0ك هللا دبع د# وا

 ىلع برغملاب دب حتفلاب ةناغرف ىلا ةيسل ( ىناغرفلا ) ةكم ليزن وهو ةءارقلا ملعب ملاعلا ىا

 تب مساقلا ما انتثدح ) هلوقا انهه دارملا هنا ىهاظلاو قرشملاب رخاو سوماقلاىفام

 داوفنع رابخالاباتك فاؤم ىدابالكلا قحسا نب دم ركب وبا وهو ( اهبانع ركب ىنا
 في رسشلا ام ( ةئاماملاو نيعبرآلا لعل ناكو راخالا دياوش رابخالا ليقو راخالا

 ىلع نب دمم نب ىلع نسسحلا وبا فيرشاا وه ىناسماتلا لاق ( ىنسحلا دمحم نب ىلع نسحلا وبا

 هللا ىذر بلاط ىبا ناالنإعانإ نيسحلا نب ىلع نب دمحم نب رفعج نب ىذرلا ىموه نا

 هللاو نيتعتش ىندحلا ةخسن ىلع ةقفتم اهلك خسنلا نال اذه حصاالو تلف مهلع ىلاعت

 دم نب دمحم انثدح ناملسن. دمحانء دم انثدح ديعس نب د نب دمع انثدحاإل مع |ىلاعت و هناحتبس

 انثدح) ىراصنالا هللا دبع نب دمحو نوراه نب ديزنءىوري ىرصبيلا وه (قوزرم نبا

 ءىناهدهءباوصو هريغو ىلاحلا لاق ىدوعلارانيد نإ يحم نبا وهو ميه ديدشتف ءاه حتش ( ماه

 ىورو ارامو ةفيذح عمس ىف وكلا ىمحالا ثراحلا نب ماه وه ىناسملتلا لاقو ىحي نإا

 ءا هللاو دانسالا ةبتم نم ىنخمال اك هنم مهو هنا ىهاظلاو ىهتنا ىخنلا ميهاربا هنع

 اني رق ىتايس مك ىرفحلا رفعج ىلا نبا ىا © نسحلا انثدح ) دارملاىف دادسلاو باوصلاب

 ( ةداتقنع ) ءافعضلا دحا وهو ةرصبلاب ناكم ىلا ةبسن ءافلا نوكسو مبا مشب وهو
 سا.عنبانع ىورب ءىرقم عشاخ هلاقم هش ةناثماديدشتب (بانو نبى نعء) لياج ىعبات

 مس و هيلع ىلامت هللا ىلص ىننلا نعهنع هللا ىض رة ري ىهىنا نع )هريغو شالا هنعو ةمةلعو رمخنناو |

 / نمضيف ىا 6 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل ) فيك الب رهظ ىا ( ىلاعت هللا ىلحتامل لاق

 | جاتحالف اقعص ىموم رخو اكدهلءعج لبجحلل هبر ىلحت املف ىلاعت هلوق هيلا ريشي اك لحال هيلحت
 | ةي الاف رك ذاك هل ىلحتملا نا كنع بزءب الو هلوّدب ىناحتملل امر ىطدلا هل فلكتام ىلا

 ١ ديفي هناعم ىهاظ هفسعتو هارينا ىموم لاؤس لجال لبحال هللاىل تامل ريدقتلاف لياوهاما

 ] ىري ىا 6( ربي ناك ) هلوق وهو اباوجو امل نيب بتر“ لصحب ملف ىسومل ىلجتلا عش هنا
 | ةلكاشمل دملاب نوكي نا دعسال و ءاسلملاة رذصلا ىا رمعقإاب (افصلا ىلع ةلثلا) ىناسملتلا لص ىفاك

 اديدحت اهرادقم ىا ( خسارف ةرششع ةريس» ) ةملظلا ةديدش ىا ( ءاملظلا ةلدللاف ١) هلوق

 , ةمرا وا رصبلا ىهتنم ليملاو لايما ةثالث وهو برعم ىسراف خسرفااو اريثكت وا اسي رقتوا

 / ىناسملتلا لاق هب قصب مدق ماما مدق عضوب ةلدتعم مادقا ةثالث ة وطخلاو ةوطخ فالا |

 | زو امنا هنالثلا هوجولا نال هنم مهو وهو نوكسلاو ريبكلاو حتفلا ةرمع نيشيف حصي ظ

 )١اذا(



 هلا شالات

 اماو اهلاثماأو ةرمدع ىدحاكاه. اع همدقما ه هد وأ دادعالان ه4 اهربغ 0 0 تيكا اذا

 ريغصلاف ىناريطلا هاور ثيدحلا اذه نا معا مل * اهيف حفلا الا رع الف اهب دارشنالا دنع |

 ى*نإ ءىناهامأ ى واحلا لاق ءىاه هب درفت ١ سعال ةداتق نع هور مل لاقو دانسالا اذه وع ظ

 فريعضف اولا تدلل قا نب نسحلا اماو ءىط# لاقو ةاقثلاف نايح نبا هرك ذف ىملسلا

 نبا لمدسرالا دفما وح سرور دسو اهوا لن .قايف نم نوتات لاو
 ادوصخم ريصي ىالومعفملاوا لعافلا ةغيصن ( صتخم نا إ نيعلا ةيلحتو نيغلا ةيلحتا بجوملا

 ىحلدلا لخ داو بانحلا كلذ ةرصابة وقةدابز ىنعي ( بايلا اذه نمهان رك ذاع يسوهياع هللا ىطانيبت ) ظ

 ( ةوظحلاو )ل ىهتنملا ةردص ىلا هنارسادعب ىا ( ءارسالادعب ١) باتكلا ىف سلام ةرابعلا ىف

 بئاهعنم ىا ( ىركلا هير تايآنم ىأر ام آل ءاظحلاو ظل دعنو ىا رسكتو ءاخلا مهل

 معا هللاو مدقتام ىلع بالا رمدس وا نيعلا رظنب برلا ةيؤرو توربخلا بئارغو ا

 ىلع ةلادلا ىا © رابخالا تءاحدقو ) ةيوذعملاو ه.هسألا ةيرصلا ةوقلا ىلا رظنلا اذهو

 14 عرص 2 ١ هيلع ىلاءت هللا ىبص ىنألا ىا ( هناب ) ىذمرتلاو دواد ىاريخك ةيندلا هثوق

 ديزي دس.ع نا وهو ءارلا مغ ( ةناكر ) ةعراصملا ةل ىف ضرالاىلع برضو حمر ىا |

 وهو ةعراصملا ةءاغىف مهاوقا ىا ( هتقو لها دشا ) فانم ديع نب بلطملا نب مشاه نا

 6( مالسالا ىلا هاعد ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىثلا ىا ( ناكو ) هعفر زوو لدب بصنااب

 الوصوم دانسات ىوروديج لسرم قهيبلا لاثو مكاقلاب سل هدانسا ىذمرتلا لاق ةيلاح ةل>

 ا

 ا

 ضع ىف سو هءاع ىلاعت هللاىلص هللال وسر عم ةناكرالخ قحسا نبا ةريسىفو فيعض هنالا

 لوشام لغاو لاقف هللا كوعدا ام لشتو هللا تتنالا ة ةناكراي لاذ مسا نا لبق 29 باعش ظ

 هللا ىلص هن هب شطب املف مم لاو قح لوقاام نا 1 ع سد أ 50 لاذ كتستالاة

 لاف اضرا هعرصف داعذ دقت ايدع لاق مث م ا اشش هيما نهم كلعال هعحضا لس هيلع ىلاعت

 نأ ك3 زا نا! تكس ناكل قهانككاو ملسسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاف بحعلا اذ نا دمحاب

 تفقو ىت>: تانقاق اهاعدف :ةردعشلا هده كلوغ دا لاق وهام لاق ىرما تعءدلاو هلل ترشنا

 هموق ىلا ةناكر عجر املف تعجرف كناكم ىججرا اها لاق مل-سو هيلع هللاىلص هيدي نيب
 مهريخا مث هنم رحسا نارام هاوقأ شوألا لها مكتحاصب او رحاس فائم دبع ىناي لاقف

 ليقو 3 , واعم ل وهن ناعل نأ ةيس ةيدملاب قواوأ 2 حستفلا لبق ل أو 50 ىأر اه

 ظ اضيا ىنعي ( عراصو رز هيحصو مالسا اضيا ديزي هنبالو ىناحتت 1 لاق ىفاشلا دادجا نم هلا

 ْ لكتا ىم ثالث هدواعو اديدش ناكو ( ةرتفااوا ةمالاوا ةلملل ةفص )ع ةياهاا ىف 7 اكرابا (

 | هللالوسر هعرصي ) تارملانم رك ذام لك ىاهعفر زوي و ضفاخلا عزن ىلع بصنلاب( كلذ
 هعرمصف لهدأبا عراص ماللسسلا هياع هناربخو ادوه ىكدلا لاق ( لسا ىلاعت هللا ىلد

 :ىلعديزي نإ ةناكروا ةئاكر نب ديزبو دواد ىباليسا م ىف هنا هيفو امهل لصاال لب ادد لق

 ! باوصلا هنا ىووتلا هلاك ال هريغو ىلا هلاقاك ةناكر حيحصلا نا ىهالا نكمل ,كشلا
 / 2 ا ا 20 5 دس كلا حم #2 -

 د[
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 - ىحمجلانبدشالااا نا ىليهسلا رك ذ دقو اذه اذافتا حصتال لهج ىنا ةعراصم ما معا هللاو
 هيذاحنوةرقلا دلج ىلع فش ناك هنا اومعز مف هدش نم غلب ناكو ماللا حشف دلك هنساو

 ىلاعت هللاىلس ىنلا امد دقو هنع حزحزئيالو دللا قرختيف هيمدق تحن نم هوعزئيل ةرشع

 ارارم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هعرصفق كب تنما ىنتعرص نا لاقو ةعراصملا ىلا مو

 ىقييبلاو هللئاشىف ىذمرتلا ءاور اك ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره وبا لاقؤ )هب نءؤب ملو

 سيما هشه ىف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر نم عرسا ادحا تما راع ا هللالدىف

 لما ىف ذاحنملا هلاقاك عرسال ةعالم ريغ ىهو هيشم ةئيهىف ىا ءاتلا ةدايزو ميملا مس ب هّتلشم

 اهدعنب امع اهلقام ةعناملا ةفاكلاام ةدايزل عفرلاب ( ضرالا ام: اك) ىف زاعملاو ىتاملا قيقحتىف

 ىوطت ل_فووتدناو برشتو عمجتو ىوزن ىا لوهجملا ةغيصب ( هلىوطت ) لمقلانم

 نذاب ردص هناف ءايفصالا ضعبل عقو اك ءاسملا ىلعو ىوهلاىف ىثملااماو ةءالملا ىطك

 نونلا حّتش ( انسفنا دهحنل ) ةباحصلا ريشعم ىا ( انا ) هلو ههجو نيب مث ءامسلابر
 ريسلا ىف اهيلع لمح اذا اهدهجاو هتباد دهج نم ءاهلا رسكو نونلا مهب ةخسن ىفو ءاهلاو

 ىا ءارلارسكب ( ثرتكم ريغ وهو ) اهتقاط قوف دهجلاب انسفنا بعتنل ىنءملاف اهتقاط قوف

 ىلاعت هلوقا اقفرو انوه ىشع رئاتمالو انش لادم ريغ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا لالاو

 هءاش نم قبسي كلذ عمو كبشمىف دصقاو ىلاعت هلوقلو انوه ضرالا ىلع نوثمب نيذلا

 ىطعا هنا ثدح انك ثيدحل رشبلا رئاس ىوق ىلع ةدئاز ةوق ىطعا اذا اهب صخ ةمارك

 لسغفف هلاسن ىلع فوطب ناكو اهوحنو عاماو شاعبلاو ىشملاف ىا الجر نيثالث ةوق

 (امست ناك هكحضنا) هلئامش نسح ةهج نم هتعن ىا (مالسلاهيلعهتفصىفو) اعست نكو دحاو

 9 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر تيارام اهنع ىلاعت هللاوضر ةشئاع نع ىراخبلاىف ال

 مستف ىلاعت هلوق هيلا ريسششيو مسبق ناك امنا هتاوهل هنم ىرا ىتح اكحاض طق اعمحتسم

 دروامل ارتاح كحضلا ناك ناو ىتش ىذلاوه كحضلاىف داصتقالا نا ىلا ءامبا هفو اكحاض

 ناك ارمع نبا لس هنا قازرلا دنع نعو هذجاون تدب ىت> كحض هنا تاياورلا ضعب ىف

 مظعال مهنايا ناو من لاق انايحا ىا ن وكحضإ ملسو هيلع ىلاعت هللاىل» هللال وسر باعصا

 ىلقلا تيم اهناف كحضلا ةرثك و كايا هنبال نامقل لاقاكهنم راثكالا هركب من لابلا نم

 0 ةلفغلا نع ءىنت كحضلا ةرتك نالو اريثك اوكميلو الياق اوكحضيلف ىلاعت هلوق هيلا ريشياكو

 فوخملانم هيلع بلغ امل اذهو كحضياال ناك هنا نسا نع ىورو ةحرلان ع ءىني ءاكلاو

 لادتعالا وع لدعالاو ىسالو كحضت هناف طسلاو ءاحرلا بلغنم قالخم . شيقلاو
 || ( تفتلا اذا ) لاوحالا ليصفت نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلئامش قف و ىلع لاصخنا هذه نم

 تفتلا ) نيمنالا دحا ىلا ىا تفتلا اذاو ىحلدلا لصاىفاك ىهاظلاو خسنلا ضع ىف ذك ٠

 ىمسيو رظنلا قراس بأد وهاك هينيع رخؤمال هرظن عيمجل ىااعيج ةياور ىو  اعم |
 ىنبذيو هندب عيمج ىا ىلدلا لوق عفدناف نيعالا ةنئاخ ملعب ىلاعت هلوق:هنمو ةوادعلا رظن ظ
 ع 5-5 000 نول

 (نا)



 يأ وبماذا .ةقئيزكدنا اشاظلا ل ةاقساواةنك- هتاقيلا/اماو .اجاازىا تاقتلاك ذهن يمت نا |
 هم نع ةدشا الايتخاال ةوش اعفر هيلجر عفر ىلا وكدا ماللامضب 4( اعلشت ىشم  هريسم ىف

 ةلمهملا حتفب ( ببص نم طخ امنأك ) ءايبغالا ءاينغالاو ءاسنلا ةيشمنم ىلا بيرقت نالو
 بيصلا سوماقلا فو ىنمشال اعين ىحلدلا هلاق عفئ يمن. ردح امن اك ىا ىلوالا ةدحوملاو

 ضرالا نم ردحنا امو لمرلا نم بصئاامو هرود>ىف نوكي قارطوا رمت بيصت ةك رم

 ىزاحملا حرص دقو عفت رملا ىنتععال ضفختملا ىنعع بيصلا نا ىلا ريشت ىناعملا هذه لكو

 ىلو الاف ردحنم ادم عضوم نم لاق ثيح ىلخلا برغاو ضرالانم ردحنا ام هناي هريغو

 ءاح هنا هديؤيو ةعنطلا مون نم ةالصلل ىدون اذا ىلاعت هلوق ىف كىف  ىنععي نه لاش نا

 هناف لفس ىلا واع نم لزني امن اك ىتهملاف'اهعضو ذاصلا تشب بوب ىف ىوهل امنأك ةياورف
 ةلادلا ةرقفلا هذه ثيدحلانم دوصقملاو ةعرسبال و ءاطبابال نكل ةوَش ىئثملا نوكي ذئنيح

 تيس لا 0 دّقف ناعوت هلأ يسم ال 3 1 افلا ةيندنلا هنوق لاكن

 د لسن 33

 71 صخو كب لا ص رعد 6 " ) قونعلا 57 ناسألا د دا انلعتجلا

 اسم نافصوب اهو لالا ىذتقل نيشاطملا بىحرملاو درفملاب هقطنا ناسللا

 هتدارا ملكتملا هب ناب دانسا اذ امالكالا نوكيال ذا لوقلاب ةغالبلاو ملكتملا

 ْ تفاضالا ئعارذ" ننرذلا "انهم خاب ال انيوههالا ةشلكلا قو ماكتملاك مالكلا ام فدوبو

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناك دقف )) ناشلا اذه ريرقت ىف نايبلاو ىناعملا ءاماع حالطدا

 4 عل ىذلا عضوملاو لضفإلا لحلا,) هةغالأ. لاو هحاصفلا نها ريدا م ىا 1 كلذ نه

 | عزنب تيصنو نيسلا حتفب 6 عبط ةسالس ) لاك الاخ ىلا لماع اعلا عا لوول ويعر

 ٍ ميلا حتمي )و3 عزم ةعاربو ) عبط ةمالاس 0 هدعد ىو ةعم .ط ف اهاو ةل.> هل وهمس ىاضفاأ |

 | اهفصوو هنأ رفأ قاف لدحرلا 2 ردصم 77 تشل  ةعاربلاو علطمو ل ىا ءازلاو

 لوق اماو ناب ةفاطأوف. ناسا ةدوج هلصاحو اعراب اعزنم ىا ةغلام اهيحاص ةفصإ

 ةلا وهذا ازاحم ناسال ىخاقلا هراعتساو هبع زن ىذلا مهسلا وهو ميلا دلل ناسا

 ا هطقمو ىا 14 عطقم زااو 0 دال ل لوصالا هةفاا مه كاعم ارو نه ةياغ ف مالكلا

 مأر ا ىهنذم ءاطلاو ميما حت عطقملاو هناعم كو هرئانم لو مالكب ف انوا م 1 ر>وه

 4 ءاهتنالا نسدعتسم و ءادتنالا نس هنيؤلك نأ, ف :ءملاق مالكلا أقيم عزمملا نأ 3

 قاولءاتلا ةالار ف اماو ءاغلملاو ءادحعصفلا ن ره ءا دفشلل بواساب عطقملاو علطملا

 ةلا 4 (زاقتر اوم نوافيما ىرقااناون عطش ةداح ةرفش لصالا ىف وهو ميا ! نبك

 ( ظفل ةءاصنو ا) فسعتلا نم ةياهنو فاكتلا نم ةياغف ةححصملا خردال هتفلاخم عم وهف
 ظافلالا هبازلعو قوؤطا از هاه + ةملاوشو ل افااخ ىا اذا ,ةعطناب ىا نونلا عا



174 1 

 مش الز ل 8 رأل الز الوكو ىأ' © لوف 'ةلارعو ) ةردعلا نانانأو
 ىا ( ناعم ةحو ) ةيسرعلا بيك ارث لاونم ىلع ةيرريلا هريخ تحسن لب هيفانب بيكرتو
 ءاسبلاب ىو /م ناعهو نانسضلتلا لاق هج ريد دصاقم اًكينم دافمسا هديك ناي همر

 بسح امهفالتخا لب كلذك سلو ناتغل امها ماهبا نه هيفامل ءافخالو اهنوذبو

 ةيورثو ركفتو لمأت دعب ةيدأتلاف ةفلك باط ةلق ىا ( فاكت ةلقو ) امهبارعا توافت
 نيفلكتملا نه انا امو هنع ةياكح ىلاعتو هناح.س هلوقل فاكت مدعو لاش نا ىلوالا ناكو

 .هياع ىلاصت هللا ىلد ىلا ناك ىفوا ىنا لوق هنمو معا هللاو مدعلا ةلقلاب دارا هلعاو

 نونمؤيال ىا.نونمؤيام اليلقف ىلاعت هلوق اضيا هنمو اسأر وغلبال ىاوغالا لقي ملسو

 تاملكلا ىطعا ىا اهلبق امل ةدك وو ةئيبم ةفئاتسم ةلج ( ملكلا عماوج ىتوا ) الصا

 ىلع ثيدح لك لمتشي اثيدح نيعبرا تعم دقو ةريسبلا ىناملاىف ةريثكلا ىناعملل ةعماجلا

 حامسلاو نيد ةدملاو نامي ناعالا هلوةك ىدانسالا مالكلا هنم بك رتيام لقا وهو نيتلك

 مسا مال رك و فاك حتشب ماكلا و ىذمرتال لئامثلا حرش ىف هتجردا ام اهلاثماو حابر

 فيعض وهو اهلا عج ليقو ببطلا ملكلا دعصي هيلا ىلاعت هلوق هنمو ةملكلل عمح |

 ىناعملل ةمئتملا ةعيدبلا ةمكحلا ىا ةمكح عمح حتفف رمدكب 6 مكحلا عئادسب صخو )

 مهريغو هموقنه برعءلا فئاوط تاغا ةفرعع صخو ىا 6 برعلا هنسلا معو ) ةعينملا

 اناسراامو ىلاعت هلوقل نومهفب امب موقلك بطاخبيل ةئسلالا هللا هماعف مهعيح ىلا ثعب هنال

 ةغيصإ ىرخا ىفو مولعملا ىضاملا ةغيصب ىملعو ةخسنىفو هموق ناسلب الا لوسر نم

 اوونمام نكيجل هناالا ةنساالا عيج ب ناك ليقو ىتوا ىلع افطع مياعتلا نم ل ويجلا

 هللا مالك نال ةغالا عاونا لضفا هنال ةنسلاوه ةيبرعلاب ملكتلا ن وكب نا دارا وا اهراهظاب

 هنالو ىنلرع وهف ملسا نمو لبق برع ىنلا لصاو ىنرع ةنحلا ىف ةنخلا لها ناسلاو ىنرع

 كلاساب هانرنسس امئاف ىلاعتو هناح.س هلوق هيلا ريشناك تايلكلل طبضاو تافللا رسيا

 برعلا ف؛اوط نه ىا ( اهنم ) ةشااط ىا ( ةما لك ) بطاخم ناكف ةخسن ىفو ( بطاخم | ١

 011 راو اهنلب ةحسلا ىو (اهناقلبا و انواع ىا ممل ءالاب ( اهرواجم وامان )
 عج صم و اهذخأم ىا ( اهتغالب عزنمىف ) اهنياميو هلدب ىوريو اهضراعي ىا ءايلاو ءارلاب
 دح ىلا ىا ةياغلل اهنا رهظالاو ىملدلا هركذام ىلع انهه ةفناتسم ىه ( ىتح ) اهتغل

 نطاومىف ىا ( نطوم ريغىف هنولأسي ) هبابحاو هعابتانم ىا ( هباحتانم ريثك ناك )
 صتخم لوالاو رينا فطع 6 دلوق رينو ) همام نايب ىا ( همالك حرش نع ) ةريثك

 ةباحصلا ناب ىناسملتلا حرصدقو ىلعا هللاو معالاوا تادرفملاب ىناثلاو تاككرملاو لما

 مهلاؤمو حقشت ىتحو وهزئو هزت ىتح وحن ةغللا تادرفم نم ريثك نع نولأسي اوناك
 هاب ناشو ىهاظ ىما هانركذ ىذلا اذه مث ىهتنا كلذ وو نوعاطلا ظفل نع

 هلاوتاو نيدهتجلا ةمئالاو نيثدحلا بتك ىف هثيداحا ىا ( هريسو هثيدح لمأت نم )

 (ف)

/ 



 هس 10 فشلا د

 رظن ىا ضام لعف هنا ىلع ةدحوملاب هربسو ةزطسأ ىفو نخرؤملاو ريسلا بايرآ ب ايتيك

 هدنع تدثو ىا © هققحتو /) هليصفت ىا ف ملع ]ل ه هيك ارت ةغابصو هيلاسا ةعانصفف

 ةكمي لها جوبا لج ارق عم )) هملكت ن 5مل ىا © همالك سيلو ) هنع بيرلا كازو

 عم همالكك ) امهلاوحو ىا (دجتو زاجن 0 لهاو) ةنيدملا لها:نم ىا:( راصنالاو)
 رونو قاف ادد فلا اهدعب ةمجم*وا ةلمهش ةمجمم نوكسو ميم ريايك«_ ©( ناطامللا ةعؤ

 هدلع مدق 7 نم ةليق نادم ىلا هدا ةلامف دنا اني ميك © قادمهلا ) طم نب كلام

 نادص دفو اذه لاقف نيملسم هموق نه ريثك عم كوم نم هعحرص مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةلّجهملاوار ةمبجملا لاذلا عم ميملا حل ناذمه اماو دهحلا .ىلع اهربصاو رضنلا ىلا اهعرسا ام

 هعمو ماشلا ىلا ةنع ىلاعت هللا وضر رمع نمزىف راءشملاوذ رجاه ليق مجعلا قارعب دلبف

 ءاه نوكسو ةلمهملا رسسكب (ةفهطو) نادمع ىلا اوبستناو مهلك مهقتعاف دبع ىالا ةغبزا

 نبا لاق اك ةكم عت دعب مالسلا هيلع هيلع مدق نعلن ةليبق نوكسف تشب ( ىدهنلا ) ءافف
 (.ىميلعلا.)::ةثلثملاب ةكراملتول نيتخاوتقم !ةلم فاو, كاللئقيب (ةثراح نبا [حوطقَو )0 رثغو اهعشلد

 عصف ثيدحيف ءاعملا ثيغىف هموقلو هل ءاعدلا ةلأسف هيلع مدق ميلع ىب ىلا ةبسن ريغصتلاب
 ريثك عم هيلع مدق (سيق نب ثعشالاو) ةورعنع باهش نبا هاورام ىلع بيرغلا ريثك

 اذه اف لاق ىلب اولاق اوملست ملا مهل لاقف ريرحلاب اهوففكدق تاربخلا مهيلعو ةموقنم
 مالسالا ىلا عجر مث مالسلاو ةالصلا هيلع هتافو دعب دترا مث هب اومرف مكقانعاىف ريرحلا

 لاق مّ اهركسماف هنالعف هلع ددعف اريسا هنغامحلاجتت هدا ىضر ركنا ىلا هب ؟ىحو

 قلي ملف لبالا قوس لخدو جر مث هحوزف كتخا ىجوزو كيرط ىنقتتسا ركب ابااي
 ضيا فوقع تك ناو ىتبلو هذه اولكو اورد ا موفي لاق مْ اهرقعالا لك عبرا تاد

 قارعلا ىلا دعس عم جرخ مث مكل ترقعام نام اود نلغالاو دعا نلئم (وغاك/ تاتقال

 فونأ ىلإ ةفوكلا كفو هنع ىلاعت هللا ىضر رمع ةفالخفف ةاريثك, فد هاشم هقمودهشو

 نيومحا مهنع ناس هارب ىلع نب 2 هيلع ىلصو امون نيعبرا ىلع دعب اهم

 ىلا لوقو لئاقك زمهيف لئاو اماو ءارف مح نوكسو ءاح مشب ( رجح نب لئادو)
 فاكلا رسسكب ( ىدنكلا ) هلالعا لبقامىلع ءان هنال هلحم ريغىف ماللا لبق ةيتمتلا ةانثلاب
 لئاو ةيسنو ثعشالا ةبسن ىه ذا ميدقتنم ريخأت هلغلاو انهه اذك ىناجتملل امرت ىطدلا لاق

 نب لئاو ناب حرص ىلا تف مث ايمرضح ادنك وكيف شاب العتق ]سرا رق
 تومرضح ةبار 4مم ثناكو نيفص ىف ىلع عم مد يش نىناوصيل انداكلا ريمح ك وم نم ناك م

 هب بحرف ماساف مدق مث هيلع همودق لبق هب ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا رشب

 دلولو هدلولو ةكربلاب هل اعدو هلع هيساحاو ةءادر هل طبسو هلحم برقو هسفن نم هانداو

 ةيواعم هعم جرح نايفس ىلا نب ةيواعم هعم لسراو تومرضح لايقا ىلع هالوو هدلو

 ةفالا لظ لعّسا لاقف ءاطم لازدؤ ةباذاكمللا اكون لوكا هتفان ىلع لئاوو الجار

 ١) #« ىراقلا ىلع 00



 د 1ةنكلا# ع

 فادزرانم تذل كسلا لثاواةل قاف افدر ىتلعج ول ىنع' كلذ ىنغي انو هيأ ةنالقب لاقف

 كلذب هركذاو ةبواعم هفرعف هيلع لخدف ةيواعم ىلو ىتح رجح نب لئاو شاع مث كؤلملا

 ىنم هب ىلوا وهنم نفل لاقو هنزك اح لوفذ نه ىلناف هيلع هدوفول 0

 66و لايقا نم) اضيا نيروك ذملا ريغ عمو ىا (مهريغو) ىنغف هنع الاف

 هلوق ذفنلا ىا ديدشتلاب لبق هلصاو نوكسو خم لبق عمج ةتقف اق نوكسو ةزمه
 هيلع هلوق هنمو ةرامالا ةلابقلا ىلبهسلا لاقو اضيا واول لاوقا ىلع عمجي هنا هيلع لدبو

 هب كلم ىا هب لاقو زعلا نسدل نم ناحمس ىذمرتاا هاور ىذلا .ىعبسل ىف مالسلاو ةالصلا

 نِعلأ كولم نع مظعالا كللا نود كولملا راذد ريح ةغل مهو ىورهلا هرسفام ىلع رهقؤ

 تومرضح اذه لاو ةلبقو دلب ميملا مغبو قابلا حو داضلا نوكسب تومرضحو

 ' لوالا بارعا ىلع ءارلا مهب تومرضح لاقيف فاضيو ةيملعلاو بيكرتلل فورصم ريغ
 6نبلا ةلودؤ) 1نأثلا نوم تلعن اأو ىؤرتطنتاالام"اينا زثعإب قفل -تاّضاو هيام تلح
 هيلع همودق دعب راعشملا اذ هب ثعب ىذلا هيوتكم ىا (هباتك رظناو) صيصخت دعب ميمعت

 نمرلا هللامس هلوا 6 نادمع ىلا ) هريغو ةديبعونا هركذام ىلع مالسسلاو ةالصلا 7

 لمرلافاقحوبضلابا.نخ لهاو مايو قراخ الخ لهال هللا لوسر دمح نم باتك ميحرلا

 هرخا ىلا مه ١ نا ىلع هموق نم ملسا نمو طمن نب كلام راعشملا ىذ اهدفاو عم نادمه نم

 هلوق نم وليك رجنياوسأ, الأ ىملدلا لصا ىفو اهحتتو ةزمهلا سكب ( كل نا )

 عمج .واولا رسسكب ( اهطاهوو )2 ضرالا نه عفترا ام ىا ءاسفلا رسكب (« اهعارف ) مهلو

 نشخام نييازف ةلمهم جنتل ( اهزازرعو ) اهنم ةئمطملا عضاوملا ىهو ةلمهملا ءاطلاب طهو
 هتمدخ دعب ىرهزال دوعسم نبا لوق هنمو اهفارطاىف الا نوكي امو اهنه بلصو

 فارطالاقىا زازعلاف كلا هباهنتلا لصوو ةباغاا غلب هنا انمعاز ةديدم ةدم هتمزالمو

 شاشرلانع ارذح ىا زازعلاف لولا نع ىه ثيدحخلافو دعب طسسوتت ل ملعلا نم ظ

 اليها تناتييام وهو فاع عج نيعلا رسكب ( اهنالع ) ةبيقلا وا باللب ( نواح ) ا

 رسكب ىورو ادودمم ءاذ فيفختو ةلمهم خلل 6 اهءافع نوعرتو ) ةشاملا هلكأت اما ْ

[ 
 ثردخلاىفو افصو صلخ ىا ؛ىثلا افعنم رثا الو كلم هيف دحال سلام وهو نيعلا

 ان ) وفعلا ذخ ىلاعت هلوق هب:رستف ام دحا وهو ءافع ناكام ةئيذملا ضرا نم مهعطقا

 ىا ؟قد اهيف مكل ىلاعت هلوق هنمو زمهف ءاف نوكسو ةلمهم* رسكب © مهقد نم

 لمجملاىفو ماعنالا نع ةبانك وهف ثيدحلاىف اماو اهرايواو اهفاوصا نم هب نوف دتستام

 فوصلا وهو 'فدلا تاذ مثغلا ىه.ليقو اهب عافتنالاو اهنايلاو لبالا جات: فدا

 اهراعشاو اهفاوصاو اهرابوا نم ذخع اهنال اًنفد تسمسو مانالا هب دار نا رهظالاو

 ىلا ةببغلا نم اتفتلم هلبق اسمع هلصف. يجلدلا لاق اهريغو ةيسكالا نع هب ًافدتسي ام
 اذهو اهنم جرخي امو مهيضارا نم هب مهصخ امئ كاذ ذا امهنتءعاطقنا هبشل ملكتلا ظ

 (ام)



 تأ او ع

 هن عفت امو ازعمو انأض عوف ةههلبا ف ء.ىأ مهتشاوم نم هعم نم وا هسقن هب صخامم

 تافتاا انهه يسال هنأ 08 الو ىهتا هب افوط وب ام اهنم نع هلال ائفو تيب انيليهلام

 ةسيغ ىلا رحل | لؤضالا ىلع ءانن“ مكل هلوق ىف باطخ نء لب ملكتملا ىلا .ةّسيفلا ن

 مهليذ رمى ا: ةسمالب عمج حفيو هلوا ريك ( مهمارصو م مهتفد نه الل هلوقىف

 اواستسإ ىا ةحوتفملا ماللا ديدشتب 6 اولسام )/ عطقتو مرصت اهمال مهتارم.نموا

 لشتال ىا مالسالا دارا هلماو لبق ةدكؤملا فاحلاو دهعلا ىا 6 قاثيملاب ) انوعاطاو انل

 قرفتم نيب عمجمالو عم نيب قرشاله.ا قانيملا دارا ليقو ماسم نمالا ةقدص

 'لماعلا وا كلاملا نم ةنانْلا نود نه ىا © ةنامالاو ) هلام ضعب ىنخنالو هتاكز رشالو

 ةالشملا تلح هلوقا نان اقايفسلام- ةرياؤيو .ناثلالاب قع !ليقو ,ةغاطلا /ةنامالاتا كاملا لئقاو
 لاومالا نم ىا 6 ةقدسصلا نم مهل و ) ةءذلاو دهعلاب ءافولا هلف رقا نم دهنل مالسلاو

 ةذحو#' ماللا نوكشو ةثلثلا رمثكب (:نلللا) ةاكزلاو:ةقدصلا اسهيف 6 لجن مهلا

 مهلو ىا ( باتلاو ) هينذ ناه رئانثتو ليق هناندا تطقس ىذلا لبالا روك ذنم مرهلا ىا

 لصفام وهو ( ليصفلاو ] اهميه تاراما نم ىهو اهبان لاط ىتلا 0 ةمرهلا

 اهرائص دارملاو رقبلا دالوا ىلع قلطي دقو لبالا دالوا نم انهنع مطفو هما نع

 ركبال ءضزافال ىلاعت هلوق ليلدب اضيا رقبلا ن« لبقو لبالا نم نسملا ىا 6 ضرافلاو )
 ىدلا لصا ىفو © نجادلا ) ةب ويعملا وا :ةضيرملا هو ةل<#لا نيعلاب ضراعلا ىوربو
 برغاو: ىعرملا ىلا لسريالو:تويبلا فلانام ميلا رسكب وهو نهاظلا وهو تفطعلاب
 اراتعا ندادلاف نيتاورلا ىنالّت>ا ىلع :ضراعلا وا ضرافال افصو هلع> ىف ى اطنالا

 وهو نيتحتت ( ىروملا شيكلاو ) ابلاغ لهالاف فاعي موسلا نع عطقنملا نال ةداعلل

 ذخؤيال ىنءلاو ضسالا ىا ىراوألا ىورو را هدلج ناف عطن هدلج نم ذي شك

 اهتسافنل اما مهنم ءايشالا هذه دخؤت ال ىنعملا لقو اهب اوصخ ىتتلا ءايشالا هذه ىف مهنم

 ةقدصلا ىف ىا ( اهف مهيلعو ةيانلبلا طسولا ذخْؤي امناو موكا نهج انقحاافإإو ىروملاك

 هيف ةغل نيسلاو منقلاو رقبلانم ةسداسلا ةنسلاىف لخد ام ةمجحمف مال رسكب © غلاصلا ) |[
 فروخ سلف ةلبمهلا نيعلاو ةمجملا داضلاب علاضلا مهيلعو ريثالا نبال ةياسهنلا فو

 نتماخ ىف: للا نم لكددامت ةزاوسكللا ءازرلا "دز ةلمهملا ءالسإب 6 جاراقلازو: )اجلا هيعواك
 لمت<وهو نيعلا نم ةلييق لجالىا نوكسف خف 6 دهنل ) هلوق رظناو ىا ( هلوقو )ل ةنس
 هءاتك رظناو ىحلدلا لاق امال دهن هاتكىف هلوق رظناو لاقيف ةباكم وا ةهفاشم نوكنا

 للوةفلا دشينمف 00 هنأ يصلا ةفرعم ىف ميعنوبا هاور ايف ملسو هي هيلع ىللاعت: هللا ىلص

 نهاظلاو ىنامتملا هركذ ءام هدطلاخ مل ىذلا اهنبل ىا ( اهضحمىف مهل كراب مهللا 2

 1 اس ةلم«* ءاغ ةحوتفم مي وهو اضماح وا ناكاولح هديز هنه جري ملام هب دارملا نا

 ضخم ام ىا 'ةبيجملا ءاذلاب 6 اهضخمو 2 نامالا ضحم: كلذو ثيدحلا هنمو ةم#* داضو



 ظ < قلل
 هديز جارذتسال نيللا ءاق بس كيب رحت ضلاو لوعفملا ىنعمي ردصم هديز ذخاو اسهنبل نم
 لاذلاب قذملانم ءاملاب اهنل نم طلخ ام ىا 6 اهتذمو ) فيوتلاو سينمتلا ةعئص هفو
 قيفوتلا هلل و قيقحتلا وهو قيقرلا نإللا لسيقو طلخلاو جزملا ىنعمب فاقلاو ةمجلا

 درو 5 هتيعز ةلزاك ىهو اهكلام نوكي دقو اهيب مو اهكلم ىا ( اهيعار ثعباو )

 لاسملا ىا ةثلثم نوكسسف ةل«4* عذب ( رثدلاف ) هتيعر نع لوم مكلكو عار مكلك
 ىتح ىلات .هلوق هسنمو محلا مهب ( راو ) تاننلاو بصالا انه هب دارملا لبقو ريثكلا

 ةضقاثم جذب » نغلا ه] 0 ةعيسلاف فيفخما أو دصشتلا «؟ىرف اعوذ ضرالان م ان نوف

 ىت> مهل هرجحا ىنءملاو هل ةدامال ىذلا لسيلقلا ءاملا ىا همس نكست دقو ةل««م لادف ميمو

 اق اذلو 'ل املاىف لابو لاما ضعيفالاو لالملا يإ « لاملاف مهل كرابو ) اريثك ريصي

 ضعفالاو اصلا ىا © دلولاو ) اصلا لجرال حاصلا لاملا ناب اسو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 ىمارلاىلا عجار هنا هنم ردابتملاو دارفالا ةغيصب هل كرابو خدشل ازا قطا ريدا دابا

 لكل كراب ا عامتجالانه متا وه ىذلا دارفنالا ىلع مهل ماع باخ هنا رهظالاو

 انهناكراو اهطئارمشب ماقو اهيلع بظاو ىا © ةالصلا ماقا نم )ل هدلوو هلام ىف مهنم

 ةالصلاف لبق دقو اهرساو اهلتَش اهيلا ضرعتلا نم هسفن مثساو اداقنم ىإ © السم ناك )

 سفنلا سح وهو ريصو ءانثو ءاعدو دوج“و عوكرو ةءارقو مأيق نم تاداعلا عيمج

 نع كاسنالا وهو مايصو ساشللاو ءاملاىف لاملا لذ, وهو ةاكزو رطاوخلاو ساوملاو

 هجوتلا وهو حو اهتادال دحاولا ناكملا موزل وهو فاكتعاو برشلاو لكالا

 هلو-رو هللاركذ ىهو ةداهشو ناطيشلا ةبراحو سفنلا ةدهاحم وهو داهحو ةعكلل

 هلم وا ةمالسا ىف ىا 6 انسحم ناك ) ابهقحتسم اهاطعا ىا © ةاكزلا ىتآ نمو )

 6 للاالا هللال ) هنا ىا ©« نا ) هناساب رقاو هلَش ىا 6( دهث نمو ) هناوخا ىلا

 اوناكم منال ةينكر دحا ىلع رصتقاو هناميا ىف ىا ( اصلخم ناك )) هللالوسر ادم ناو ىا

 هسائباو هللا لو سر: هنإب مهدنع ةراهتشا عم هللاىوسام ةيهلا ىتن هيدصقف مانصا ةدبع
 عيظملا ق7 نالءوإ ءامتك هللا بارا رماونهه نسم ةلغ مهناريك ودق ليلدب هب ناعالا مهنم
 هللاالا هلاال لاق نم درو اذلو لكلا ةداراو .ضعنلا قالطاب نيتداهشلا ع ومجن ماع

 ميسم هإ وقف كلذ تفرع اذاو ةس خلا لخد هللاالا هلاال مالك ر خا ناكنمو ةنجلا 99

 هاذا 3 -القهلا ماذا انيضنا/ انتم وما لسسمب ناك تل هلا >لوق ىلإ جاتحم الف ىوغللا ىنعملا هيدارب |

 ناعذالا وه نامالاو ىرهاظلا داقنالا وه مالسالا ناف اموهفم افلتخا ناو اعرش

 تيبراغلا ولا .هوقرشلاا هتلر اةقلل كنا نكيل ةردس الاكل اهداء يعتنشاب الو .نيطاشلا
 الماك ارسم ناك ىنعملا لاش نا ىلوالاف ةازتسملا هلا بهذام ىلع ناعالا ءزج اهلاثماو

 عبدو عمج ( كرشلا عئادو دهن ىناي مكل ) ةعمعا درج ةسيطرمشلا لماىف واولا ناو
 ىلا قيثاوملاو:دوهعلا ىلع مكتررقا ىا اتاثيمو ادهع ىا نيدو هتيطعا مهلوق نم
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 همت ١1م١ زك

 اب دارملاو ةعيدو عمج اهنا رهظالاو مالسالا ىلق ةنداهمو ةحطلاصم اهنودهاعتن منك

 دهعالاب هءلع ردق رفاك لام هنأآل مهلهلحاف اوملس )ل نيذلا طامأللل كاوما:ن *ىه هوعدوتسا ام

 ةعيضو عمج عن اضولا و مي أ رمس : ب (كاللا عئاضوو)ل دعو الودهع. نكي ملام هياورهديؤيبو طرشو

 ىلا فئاظولا مكلو ىنمملاو ةاكزو ةقدص ن* ه مهكالماىف نيماسملا مزلت ىتلا ةفيظولا نعو

 ىأ مملا مخل وا مكيلع نود مك م كد مكيلع اهديز الو مك 4 اهزواحمنال مكمزات

 ىعملاو هريغو ملغم ند يا دل عت :_ مكيلع ةيلهاسملا ىف مككوام هدوم مكلو

 الاو هاصأ رايتعاب ل هصهاط ىلع س 0 ةيسو 0 2.4 فاالا كل ىلا لوق 32 يك اهدشماتال

 وهو الفنا كك هنمف مالك ( ططلانال ) واصلا و خت رج ا اخ بج ردنهلاب بولقم وهف

 لكل كب قهيلا هاور اتباع ادحاو هب درب مل ىلع نت ةالديف مال كوكتيل دل هقوذ 5اس م

 طلاو ميرغلا طل نم اهعنمتال ىا (ةاكزلاىف) باتكلا هحوتو باطلا هيحوت همت َنَم

 (دخت الو) هلو انكو عمجا هغيصن هريغ هاور م” بطاخلاسنح هب دارا ىمو ! قطا عنم اذا

 دالبلا ىف دابعلا ماظو داسفلا ىلا لعالو قا نع لدعتال ىا داجلالا نم وهو هدعب امو

 ىورو نالوه< ىلا هعيصن نالعفلا ليقو ادم دلل كناح ديما (ةا_لاىف )

 هلع هلوقهتمو ةاكزلا_كنسعال .ىاب هلوقىفإ ىناتسملاتلا ثْتغاو امهنف نؤنلاب :ىرسخزلا

 ىهتنا هب اوكمتو لوقلا اذه اومزلا ىا مارك الاو:لالحلا اذ اساوطلا مالسسلاو ةالصلا

 (ةالصلا نعل لساكستنال, ىا © لقاثش الو. ةلممغملا .ءاظلا”ثيدحعاىف اوظلا ناف مهو وهو

 امناكراو اهطئارشن مانقلاب انهدا ىنءملاو لوهحلا ةفصن ىرذا 9 و 5 ةخيصر ةضمل فو

 بصنلا ( ةضيرفلا ةفيظولاىف) مكيلع قىوريو م 38 فاطر هي ىنزاجلا لاق مهل نتاؤلا

 هلاق اذك ةاكزلا ف اكن ذخؤتال مك له نللاو لقبا وئاوانلا#لغالا فلسا ها لاولا شما

 اذه نا ىنخي الو ةياكحلا 9 عفرلاب ةضيرفلا لاق هنا الا كاطنالا مهعبتو هريغو ىحلدلا

 بتكو لاش نا هقاطو هقاسنم مالكلا قاتسب مالملا ناك هنا عم قبس امم ديفتسا دق مكحلا

 فاراالا بو" 55 ىف م 4 هر هناك ةلمخا نا ىلع عقرلاب ة 4 ضن رفلا ةفيظولاو كل

 ةيتوف يا نش 9 4 نه د يود ص 0 | ئرالا 06

 ثيل هنيبن هز ملا ايناس لكىف كل ماك يظطر ارقلا ةفالظ ولا ف 4

 6# رثكاىف ءافلاب 6 ضرافلا مكلو ) هلوق مهل يوك راي ةضلر فلا ةفب انأولا ف

 روكتيالع رهظالا وهو ةلمهم ا نيعلاب ىورو رقبلاوا لبالا نه هليسلبا هنأ قيسدقو :روعملا

 ىهف ةاكزلا ىف مكم دخؤتال ىنءملاو هتوم رذح ضرم هل ضرع ام الا نولكابال ىا ّ

 ءاسنلا ن٠ ءاسفنلاك جاتنلاب دهعلا ةثيدخلا ىا ةمحم“ نيش م ةحوتفم.ءاش (شيرفلاو) مكل

 لي لباآلا نع قطيالام لو مايا ةعيسبل اهحاتن كمل رفاح ٌكاذ لك ه حا ناسا ىف
 2077777070701 ااا اب عاام بوما صاب كدا...
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 دحاو ىنعب شيرفو شرف ءاجدقو اشرفو ةلومح ماعنالا نمو ىلاعت هلوق هديؤيو لاقشنالا

 ريس ةلمهملا .نيعلا,رسكب 6 نانملاوذو ) هل قاسال تان نم ضرالا ىلع طسناام لقو

 ىذلا لولذلا ىا ٍباوصلا وهو ءابلا عفو ءارلا متفح ( بوكرلا ) سرفلاو ىا ماجللا

 حف ( ولفلاو ) ةغلاملا نازوا نم لوعف نال هبوكر رركتل ةقشمو ةفلكالب بكريو مجيب

 نوكس عم هؤاف رمكت دقو ومسك ديدشتلاعم هلوا مضنو ودعك واو ديدشتو مال مضو ءاف

 ةنسلا غلب اريغص ناك اذا مضلاب رهملاب ىمسملا سرفلا داو وهو ورك ءوأو !تففختاو همال

 نودب ولفلا ىوريو ىناسملتلا لاق اهنع لزعي ىا هما نع ىلش هنال ةعاضرلا نع مظفوا

 ةلمهف ةتعأ ةدحوم 'رشكف ةمجمم خفي (ستتضلا ) حلال وهو ىهتنا ةفطاسعلا واولا

 لاوحا بلاغذا زارتحالل ال ةلغال ةفصلا دنقو ضرب ل ىذلا قالخالا ريسعلا بعصلا ىا
 انتا بهذم وهام ةاكزلا اهيف ىليلا نا ىلع ةلالدللف ولفلا صيصخت اماو ةب وعصلا للا

 نع مكل افع دق هللا نا نه ىورام اماو تاروكذملاف ءىش مكتم ذخؤنال ىنملاو ةيفنالا
 للسان مدخن ام ده دار ققزلا نا.اكأ سكرت اا لا ىلع لاومجن. قنقإلاو قيقا: ةقدس
 ىهناا ىنعمي فل: لوعفملا ةغصب 6 مكحرس عنمال )ا ةاكزلا امهيف ةراجأل قورلاو ةمئاسلا

 مزالو دعتم ىه تحرسو افف# ه.ثاملا تحرس لاشو امهن هسانم مدعل هلق امع لصفو

 نوحيرت نيح لامح اهيف مكلو ىلاعت هلوق هنمو انا اهتحراو حورت تحار لام تعجر اذاو

 لعلو هيلا اهنوحرخت نيحو مكلزانم ىلا اهاعرصنم اسمنودرت نيح ىا نوحرست نيحو |
 ىعرم نم ةحراسلا مكتيشام عنمتال ىنملاو ةحارلا ةدافا ةدايز نم اهيف امل ةحارالا مدقت

 رجضشنم ماظع رج وهو ( مكملط ) عطقالا ىا لوعفملا ةغيصب «دضعب الو)ل هديرت حابم
 ةيعاارلا ,ةتطن ناوغاا هل. ةريشناذائىا: هترضتس ولالا نعني رش وهو ردعلاك ةكاوتت دل ءانقنلا
 ةماع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ىم هرطعو هنول نسحو هترضخل ةيدو نمسا برعلا نوكلو

 هلوغ دارملا وهو نوبحنام ءاقس مهل ادعوو مهرطاوخل اريج هوفلا ام عطقنع ماسو

 ( كرد سحالو ) نيعلاب 'ىرقو علطلا ليقو زوملا هي الاف وهو دوضنم لطو ىلاعت

 جورألا نع نإللا ىا ردلا تاذ ىه ىتلا مكتيشام عنمتال ىا ةددشم ءارف ةحوتفم ةلمهع

 ةياور ىفو اهبعر مدعل اهم رارضالانم هيف امل قدصملا هيف اهدعب عضو عمتجمأ عملا نا

 يلا: ترزغازو: اهماحا دنع اهب اتا لب: اهدعللا قاناستملا :ىلا :رسشحتال ا كرد رشحمنال

 هلوقل ابغم اربخ“ سدح الو هلوق لعج هنا ههحو لعلو رطملا ىنعمب انه ردلا هريسفتىف

 أمو نوقام مل ىنملا مث ردقم مادام قلعتف روهقا هيلع بهذام ىلع اماو اورمضتملام

 قافنلاىنمب ريكلاب قامرلاو راهظالا دض راضالا نم 6قامزلا اورمضتملام) ررح مكلع

 هشيع لاش قطان ع مكبولق قضت ملام ىنعملاوا ةوادعلا رظن هيلا ترظن اقامر هتقمار لاعب

 قاعم الا هلصاو اهرسكو .ةزمهلا خد قامالا ىوربو ريثالا نبا هلاق قبض ىا قامر

 | مالطا ىفو ةفنالا ىكاو.ةقأملاف :لغتاقا اذا !لجنرلا+ قتلا لاق لمحلاف لاق زمان نخ
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 ه1 ١م زج

 ليقو ردغلا وه ليقو مظاعتلا ةفنالاو ىهتنا ةفنالا | ورم ملام ىا قائمالا اورعتت ملام

 اولكأتو ) ملعا هللاو معلا نم عيطقلا اوفختال ىنعلاف برعم ىسراف منغلانم عبطقلا :قمرلا

 اهب طبري ليح ىف لع ةورع لصالا ف ىهو نوكسف رسكب ةقير عم ريسكلاب 6 قايرلا
 ضقنل لكالا رامتسساو قابرلاب دهعلانم قانعالا مزلي ام هبشف مهبلا نم هعاض فيخام

 ىتاامالسالا دوهع اوضقنت ملام ىنمملاو طايرلا نم تصلخ َةَسب رلا تلكا اذا ةيمبلا نافذ دهعلا

 ١ عل> دقف ريش ديق ةعاملا قراف نم ةفيذح ثيدح هنمو اهوعلخت ملامو مكقانعا اهمزلا
 ؛ ءاقلاب قافرلا خسنلا ضعب ىفو حلو رسكب ةرلاو ىناسلتاا لاق هقنع نم مالسالا ةّمر
 ىضتَس كلذ لكذا برا نورهظتو قرطلا نوعطقتال ث.# ىا ةقفر عمج ءابلانم لدب

 فانيتسا 6 رقا نم )ل ماعا هللاو اذه لثم ىف لاورومللا عشب دقو ةعيبلا ثكتو. دهعلا ضن

 دهوعاع ىا (.دهعلاب ءافولا هلف:): ةلملاب اداقنم انعذم فرتعاؤ رقتساو تدث نم: ان رجا

 تايضتقم نم عنتما ىا 6 ىبا نمو ) هيدل لصاملا نامشلا وا نامالابو ىا 6 ةمذلاو ) هيلع
 هض زو و ءارلا رسسكب © ةوب رلا هيلعف ) ةقدصلاو ةاكزلا ءادا نع رصاقتو دعاقتو ا ةلملا

 ةودرلا هيلعف ةيزحلاب رقا نم ةياور ىفو هل ةبوقع هلع ةبحاولا ةضيرفلاىف ةدايزلا ئا هحضو

 ةاكزلا نم هيلع بج امم رثك | ةيزجلا نم هيلع ناك ةاكزلا نم ابره مالسالا نم عنتما نم ىا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع هد نع هسيبا نع ميكح نب زهب ىور هنا ملعاو

 اهذخا انافىبا نمو اهرجا هلف ارث ؤم اهاطعا نم نوبل تنب نيعبرا لكفف لوقي ناكل
 اهعم مامالا ذخاي ليقف اص ىدنع وه دمحا لاقو دوادوبا هاور انبر ةزع هلام رطشو

 اهذخأي روهمجا دنعو ىفاشال ميدق لوقو ةلبانْلانم ركبىبا رايتخا وهو هلام رطش
 ىرخلا لاقو هيلع ةدايز مهنم ذخا هنا لقنيملو ةاكزلا تعنم برعلانا ليلدب ةدايز ريغنم

 0 هيلع نيكسق نبرطش لمح ىنعي هلام رطشو لاق امناو ةياوزلا هذه ىف زهب طلغ
 ها ) الف مزاي الام اماو 2 هع ةب وقع نب رطعشلا رار نه ةقبّصلا دخان

 هبوةكمنم ىنءملاو بيرغلا ف ىباطلاو ريغصلا ىف ىتاربطلا هاورام ىلعىا © نجح نب لئاوأ

 لئقوو ني راغصلابكواملا ف1 4 لايقالا حملا قس كيواحلا مضي وهو رجح ن.لثاو لجال

 جمل ( ةلهاملا ) مدقت دقو اددشم ليقو اففخم لبق عمج اوباغاذا كولا نوفلخم نيذلا

 هيف ءاتلاو هنع اولازي ملف مهكلم ىلع اورقا نيذلا نمي كولم ىا ةدحوف ةلم«* نيع

 دهاشو رصان عمج داهشالاو راصنالاك عئار عمج 6( خاودالاو ) ةكئالملا ف مك عما دكت

 مهلامحم مهوعزشب ىا سانلا نوعوري نيذلاوا تائيهلاو هوجولا ناسحلا ىا عورا عمجو ا

 ةداسلا سؤرلا ىا بوبشم عمج © بيباشملا ) عورا مهدحاو ةداسلا ليقو مهلاح نسحو
 ا:لاجرلا ليقو اروريش 0 ارون ؤلالتت مههوجو ام راك ناردلالا نزلا كولتانلا ةناسملا

 ظ لجرلا لوخد بيشملاو ىناجتملا لوقاماو ءايكذالا ليقو دوس مهروعشو ضيب مهناولا نيذلا
 باوصلاف لامفالا نازيمىف ةداملا فالتخال لابلاىف هنم مهوف لاجرلا نم بيشلا دح ىف
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 لئاول هءاتكىفو ىا( هفو مل اهدقوا راثلا بشوا باشلا نه بثنم هنا نم هريغ هلاقام

 (ةزوفمالا هاغ.ل منغلانم نيعبرالاف ىا ةلءهف هب :مل نوكسو ةقوف لك ةعبا 3 ١)

 حدب /ءانلالاو دلل ىف ءاخرتسالا ىنمع راروقالا نم ةددشملا ءارلاو واولا حفب ( طايلالا

 دزجلا هب هبشا هن قزاللا ىا هدوعب طئاللا ريثقلا لصالاف وهو رسكلاب طيبا عمج ةز يملا

 دلحلا ةعوطقهال ليقو اهلازهل دلحلا ةي>رتتسم ال ىنمملاو لازهلا نم مهلا هقاتلال

 نونلاو اهرمسكو داضلا مشب ىنااتلا لاقو ةنونه فاك مث ةمغلا .# 6( كاتضالو )

 ملا ةثكم الو ئا عمجاو هدلاو ثن وااو ركذملا هف ودل اهيص نونا زوحو ةفقألا

 71 ةلعسوتم لب“ ةليزهالو ةنيعمال ءاشاا هذه نا ذيرب اههركل محلا هئ ةعا

 ةدحوم ربك ةثلثم جدل 0 ةاكزلا ىف اوطعاو ىا هساع هغل ةل<<* رق اللخت ةزخه

 وش لك جأ موه 5-3 قدا, تسل ىتلا ىط_بولا ةاشلا ىا ءان اهدعب ةحوتفم -

 مجلاو نيشلاب ة ةيشاا ىوربو مد لاق ةيفصولا ىلا ةىسالانم اهلاقتنال ءاتلاو هطسو

 نيتعغل' ( سلا ) زاكرلا وهو بيس عج نيتكغل ( بوبسلا قو: ةدشب راس جش
 ندعملا مه ىرشخمزلا لاقو ىلاعت هللانم ءاطع زاكرلاو ءاطعلا ةغل بيسلا نال مي 4

 نوكسب 6( مث ىنز نهو )ل هباضا نا هاطعو هللالضف ن. هنال ةلهاملايف نو لاملا وا
 ظرشلا قايسس ىف ةماع ةركن اهنال مهضعبل افالخ ءارلاف نوونتب 6 ركب ) ةيناثلا مما

 اهدعب ناك اذا امي“ ءام نم للم ىف اظفل كلذ مهلامعتسا ةرثكل ميد نم نون تادبا مث
 دل. لاق اك ركما نم ىنز نهو لليقل مهتفلب ةفرع٠ ناكولو ربنعو ربتم وحنو انه اك ءاب
 ىطربشلا مهبملا ممالل ةرسفم ةيئاسوا ةيضيعبت ةراخلا نمو رغما ف مانصما ربما نه

 هونرضاىا ةحوتفم فاقو لصو ةزم# 6 موعقصاف ) راكبالانم ىنز نمو ىا هنع ةمحرتو

 هتعقوص ىلع هوبرضاف ىا لبقو فكلا نطبن بريضلا عقدلا لصاو ريثالا نبا هل لاق اك
 هونرضافى أ قاقلا ضوع ءاقلاإب هوغفصاف :حزاشلا دنعو قاسلتلا لاق همآر طسو ىف ىا

 ءا غال هوفناوا ةوداطا ىا«ةمعلا“ةاضلاو' ءاقلات( ءاّصفاوتللاو)ةتثرط افا(

 تاقلا كانه ناالا ركب مثىف ىرج ام هيف ىر © ببث مم ىنز نمو ) ةنسس ىا 6 اماع )

 ةلكاشملاو ةسانلل هيف فلقلا لبقو ءاثلا لق ن٠ دلوتملا ءافخالا انهو ءالا لحال ىتقحلا
 ميلا ن وادم ةيلنامي ةغل ىه ليقو مدق ةسانل ثدح لاد مغب ثدحو مدقام مهاوةك

 ًءار ديدشتو ةحوتفم ةمجمع (هوحرضف) ناضخالا ىوذ نءىز ندهو ىافيرعتلا مال نم

 ىربىا © ميءاضالاب ) ةنامدب ,ووكطلت ىا هوحرضتو هوهدب ىتح م ع

 ضعب ىلا مغ اهضعب نال ةراجخلا َّنه مو عمج م وهو ةمهملا داضلاب ةماعصا عمج تاراجملا

 عضوم ىف رج او: افهيحاااسك محرب ال هنا ديرب قاسلتلا لاق نتكلاو ب ا

 زج امضرالو: راجل قلعوا : هويقط راحل خلف طلال هال ف ففحاوال جلت
 تاناحالو ىتاونالىا ( م وتالو ) مماضالا هلعش هلك اذهو 25 تقوىف رجحت مث تقوىف

 0 مج ا و ا ال ل شك ير شلل ل

 ( ندلاىف )
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 ميصوتلا ليقو هللا نيديف ةقار اذ 1 دخان اذلاو' ىلاعت :ةلؤقلا ة وللا ةمافأ ف ىتا (ناذلاق)

 الو رسكالو ناوه الو بيعال ىنعلا ليقو ةراجملاب هريسكت اودصقت الو ىنملاو ريسكتلا
 الو ةناؤزىفو ءاطغ الو رتشالاىا ميم ديدشتو ةمجح“ نيغ مضل 6 ةمع الو 7 ندلاىف راع

 ةيمحجم 00 الو ةباور ىفو ددر“ الو ةريحال ىا ءاهف نيتح وتفم ةففخح ميش ةلمهع همع

 ىه لب ( هللا ضئارفىف ) سابلا الو رتست الوا ءافخالو رتسال ىا ةلمهم لادف ميم نوكسو
 مضل ةمعال ىناسءلتلا لاقو اهم رهو رهظت لب ىنل الو هللا ضئارف رتستال ىنعملاو ةحضاو

 قال ىا ةرتس الو سائلا الو ماهبا ال لبقو ةبركالو قيضال ىا اهحتفنو ةمجملا نيغلا
 ةمهتلل ةطاما ام ناعب نا اهق مالملا قسم اهكرانو مالسالا مالعا نم اهنال هللا ضئارف

 ارح ( ركسم لكو ) ىنخي نا هقش هيف ةمهن الو هكرتب ماليال هناف عوطتلا فالخم اهكرتنع
 برغاو هيرش ىا ( مارح رملا ادع اهث ريخالاف فالخ ىلع اليلقوا اريثك هريغوا ناك
 لكل ازا ل الياس تكن بكر «لفابزو اهلا اوشا ةدللا رك ذةقاأليلالا
 انه ةعونم ىربكلا نا فرعي ملؤو ئهتنا: مارح ركسو لك جيف مارك رم لكو ار زكسم
 م( لاقالا لم)اع زنجي و لم ادينى اهطدبسس داب 4 ردو »لاش ( نجا نا لئاواو)
 هوعمساف ملسو ةيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيما هباتك رخآ ىف هدعب هلوقل ءارم الا ءانعم
 نرجحاهملا ىلا ه>و ناكو رخ الا باتكلا يف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق ىنعم وهو

 ىستس الئاونا ةيما وبا نب رحاهملاىلا هللالوسر دمحم نم هيفناكف اذه لئاو عم ةيماوبا

 اريما ريصيو تاقدصلا ىلع لمتسي ىأ توهرضح نه اوناك ثرح لايقالا ىلع لفرتيو

 سعاشلا لاق اك مالسلاو ةالصلا هيلع هباتكب مهيلع رخو لابقالا ىلع

 كد كلبا لبقازت نكي اداوع# لضوت داقرأرج"(؟/ا ماهل
 نا ىلع لاقباك هلاح ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر هكرت ارهتشم ةبما وبا ناكاللو

 اشيرق نا رمت نب < نع ىبمصالانع هرداونىف ديز وبا ىكحو ههجو هللا مرك بلاط وبأ
 لصاحلاو بصنااو رججلاو عفرلا نه هجو لك اعوفم هلعجن ةنكلاىف بالا ريغتال تناك
 هن اكف هلاساو هتلاطا وهو هليفرت اهاريعتساو وه اهناك اهب هسبلتل اهنال بوثلاب هتراما هش هنا
 اسم ىورو ماللاك ىلا لئاو ىلا انه ىناسملتلا لوقو اوهز مهياع اهليذ رحب ىا اهيف لفري

 ا عم اذه همالك ىا ( اذه نا ) ةلمح مث ملعا ىلاعت هللاو مدقت اهث هلعلو هل ىف سلف

 م هءاتكل تمن (روهشملا ةقدصلاىف هنع هللا ىضر سنال هءاتكنه ) مها هباتكو لابقالا نم
 هللا ىلص هتافو دعب ركب ونا هعفدق هل هعفدي ملو هتحو ىنطقرادلاو ىذعءرتلاو دواد وبا هاور

 ةفولأم ظافلا ةلاز> نم لب اذ ناف اقدصم نيزحبل ىلا ههجو نيح هل ماسو هيلع ىلاعت
 اهنا ىتح ةنبحت بللاسا ةقالقو ةببرغ ظافلا ةقالغ نم لحم كاذو ةسونآم بيكارت ةسالسو
 اخ ) هلو فاصملا هنيبام رياغتلا اذه بيسو ةغللا كلت لها ريغ ىلا ةبسنلاب ةرمسع قطنلا ىف

 اذه ىلع مهتغالب و) فولأم ريغ اسزغ رادقملا اذه ىا (دحلا اذه ىلع ءالؤه مالك ناك ||
 را ا 2 2272 حت
 تس دعس وجب وتبال اقتل انج سس مهتطاو همه تامس اوس مست مس ااا

 يباب ال2 2 تتسم 73 2-7-7 سس

 هع انلفر )١(
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 ىه ىنلا ىا ( ظافلالا هذه مهلامعتسا رك اور نطو ريغ ايشحو عونلا اذه ىا ( طبل

 سانلل نيبيآ مهعم اهلمعتسا ) هلوق ا باوحو 5 !:ةلييزاط تناكناو مهريفل ةفاولأم ريغ

 كلذ ىلع لاد ىا دارا وا صن اهو و ىهنو سما نه مهيلع هباشت امث ىا ( مهيلا اه

 امال نولقءيو نومهفب اب ىا 6 نوملعي ا سانلا ثدحينو )ل لقعلا نا_بحتساو سايقلاك
 ىا 6 ىدمسلا ةطع ثيدحىف هلوقكو ) هباتكو همالكن م ق.م نوركشيف نوكردبإل

 5 الا هاورام ىلع ةورع نب ورمع نبا لاو ةورع نبا وهو دعس ىتب ةليبق ىلا بوسنملا

 هللا كانغا ام ىل لاف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ائمدق هنع صو قب ءلاو

 ىا © ةاطاملاىه ىلفسلا ديلاو ) ةيطعملاىا (ةيطنملا ىه العلا دملا ناف) ابعارما :1لأستالف

 ىلاعت هللاىلص هللالوسر انملكف ) ةطع ىا 6 لاق / ىطنمو لّوسم هللا لام ناو ةاطعملا

 رثوكلا ك انيظعا انا ىلاعتهلوقىف نواب ؟ىرقامءاطعالا ىنمع ءاطنالا ىف ىا (انتغاب ماسو هيلع

 نا رمع نبانع ىناسنلاو .دواد ىباو نيخشلاو كلام ثيدح ون ىنملاف ثيدحلا اذهو
 ايلعلا ديلا ةلّئسملا ن عضفعتلاو ةقدصلا رك ذيوهو ربنملا ىلعلاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبصهللال وسر

 نع فاتذا دقو دواد وبا لاق ةلئاس ىه ىلف_بلاو ةقفنم ىه ادلعلاو ىلفسلا دءلا نم ريخ

 نع دقاو لاق اذكو ةففعتملا ىه ايلعلا ذيلا ثراولا دبع لاقف ثيدحلا اذهىف عفان نع بوبا
 هدسشا ةففعتملا ةياور ىباطألا لاق ةقفنملا ع دامح نع مهرثكا لاقو بوبا نع ديز نب دامح .

 مالكلا اذه ركَذ ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر نا لاق رمع نبا نال ىنعملاف جاو
 هشاطيام ىلعو هيلع جرخ ىذلا هدس ىلع مالكلا فطعف اهنعضفعتلاو ةقدصلا ركذي وهو

 دج الا دب قوف ةلعتسم ىطعملا دي نوك وه العلا ىنعم نا مهطضعل مهوب دقو ىلوا هانعموت

 ديرب مركلاو دخلا ولعنم وه امناو هجولاب ىدنع كلذ سيلو هقوف ىا ءىثلا ولعنم

 نا موق معز ةدتق نبال ثيدحلا بيرغ ىفو همالك ىهتنا اهنع عفرتلاو ةلكسملا نع ففعتلا

 كاؤسلا اواطت هأ مها الا ءالؤه ىرا امو لاقف ةيطعملا ىف ىلف_بلاو ةدخ الا ىه انلعلا

 هنا اذه مهلوق ءاةيال لوقاو ةفوصتملل قراشملا ف هيسسنو مههذم اورصنن نا اوحاف

 ملعإ ناو ذخ الا ريقفلا دب تح هدب لمحو هناطعا لاحىف هلل عضاوتب نا ىطعملل ىتش

 هقدصلا انا هنا نم درو امل اضيا ىطعملا وه ناك ناو ةقبقح ذخ الا وه ىلاعت هللا نا

 نم ذخ مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنا ابطاخم ىلاعت هلوقلو هولف ولف كدحا ىبرب اكاهفيو اهسرو
 كيذباتعي : خام لل ىلك( قطقكا ءةئيلاعلا) تناولت بيس وه ذخ الا نالو ةقددص مهلاوما

 اذا هنا هو ىرحا قيقحتااب ىرخا هققد انه م ” باوصلاب ملعا هللاو باوثلا هل لصخ ل

 ةداسلا هيلع تعّتجا اع لكشف ةطعملا ىه ايلعلا ديلاو ىلفسلا ديلان م اريخ انلعلا دبلا تناك

 ىلع ٍباوجلاو ركاشلا ىنغلانم لضفا رباصلا ريةفلا نا نم ةنهقفلا ةداقلا روهمجو ةيفوصلا

 يتوق هل لصحت مل ىطعملا ناف ىعدملا ىلع لدي هنعب ثيدحلا اذه نا نيققحلا ضعنب هركذام

 اهنم ءوش ذحأبالا:ىوصقلا هتمرم نع لفست, مل ذخ .الاو اسدللا ع نه '"ىش جارخاب'ألا ايلعلا

 ( لصاحخلاو ) 56
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 عماجلاو ءايلوالال ىونعم ىنطاب لوق ىناثلاو ءاهقفلل ىسح ىرهاظ لوق لوالانا لصاملاو

 ةلئاسلاب ىلفتللاو ةيطعملاب ايلعلا دللا ريسفت نا ليبقو قفوملا وه هللاو ققحلا وه امهنب

 ىرصبلا نسما نع ىودو ذخ الا نع ةضيقاملا ةففعتملا ىنعم ليقو ثيدحلاىف جردم

 هركذام ىلع هلوقكو ىا 6« هلوقو ) ةعئاملا ديلا نم ريخ ىطعملا دب ثيدحلا ىنعم لاق هنا
 ىيصاعلا ىا »ع 93 نيح ( هتغلب هل انطاخم ىا )ع ى صاعلا ثيدح ىف )2 هلثالد ىف معنويا

 ةزسل ىف م تْئش امع ىا 6( تّئش معلسىا كننع لس ملسو هيلع ىمامآ هللا لص ىننلاهللاقف 2

 ( داّمملا همالكاماو يصاعىب ةغا ) وهو ةخعسأ ىفو ©( ىهو ) كنأشو د كلما ع لس زوجيو

 ناعا ىا ( هلك عماوجو )ل دالبلا رئاسل ىا 6 ةءولعملا هتحاصفو )) دابعلا عيمج سونأملا ىا

 ناقل بيغ ةلادلا هنع ةيورملا ىا 6 .ةاروثأملا 0 كيل جل !(يييكجتو 3:6 زيدي ولما ظافلاب ةريثك

 جفن دقو هلاد رسسكب ناويد عمج ( نيواودلا اهيف سانلا فلا دقف ) هلمع ماكحاو لع

 هيف مالكلا قيس دقو ريناثد هعمجو راد لالعا لعا ناو وذ هلداو برعم ىسراف وهو

 باتكلا ىمعسف نيطايسشلل مسا ةيسسرافلاب ناويدلا نا ةريستلا هحو ىف اولاقام رهظالاو
 قرفتو دش امل مهعمحو ىتخلاو ىلا ىلع مهفوقوو رومالاب مهقذحل مهعساب باسحلا نه

 ظفحل هنع ىلاصت هللاوضر رمع مالسالاىف هعضو نه لواؤ مهع“اب مهناكم ىعس دقو

 دقو ) كلذ لاثماو ديناسملاو عماو+لانم ةفلؤملا بتكلا انه دارملاو سانلاب قلعتب ام
 ناكو لاونهحلا ةغاصل تعمحو اهسالغ ناسف. قا ©( تتكملا اهماءعمو اهظافلا ف تعمج

 هلك عماوج نمو ىا (اهنمو 2 :بتكلا اهيناعمو يوب مىف اوءمحو لاش نا ىلوالا

 نابل دعاه ناي طوخ وا ىتن اسم ىلع هئئازأ يرق اواو لذي مج ( ىزاون الام ) همكحو

 ( ةحاصف ) لباش الو لئاع ال ىا لوهحملا ةغيصإ وهو حاد ىف كع قتضتلو لقت الو

 دعبل ) ىواس الو ضراعي الو ىا (( ىراسالو ) ةحاصفلا ةه> نم ىا هيغل زيي
 هش فاو مرا (ف:مهلابا © ناكل نووملسملا)؛قاقيبنلاو_دواذاؤنانمإ ىز امي لعد( هلؤقكا

 فالخ ةمركلاو ةمصعلا3 ىا )»ب مه ٌؤامد ل, ئىوافاتش وب لثالعت ىا نئاتلا ىدحا ىفدحن

 ءاوس كلذىف ادبعوا ارح اريغد وا اريك اعيضووا اب رش ملاسم لكف ةيلهاملاىفام
 ركذلاو لهاجلاب ملاعلاو ريغصلاب ريبكلاو عيضولاب في رششلا داقيف ةيدلاو صاصقلاىف وا

 فالخ ىلع روصلا ضعب ىف ارح ىناكبالذا دمعلا هنم صخي هناالا ةيدلا مكح اذكو ىتنالا
 دمك ةلزنم :مهلقا ىا 6 مهاندا 3 :اماو مهدهعب ىا ( مهتمذب ىسي 8 ةلئسلا ىف

 ضمن ىا هرافخا انم دحال سلف شيجلوا ادخال اناما اهدحا ىطعا اذا هناف ةأرصاو

 هبيلمق |ليسمم رفخا 2 مهاب دا 7 ىعاستسا ةدحاو نيل مل همذد وانما اهني ةنالما ١

 رين ىا.موقلا ىلع ذخاتا الانا ىدمرتلا ثيدحلو نيا سانلاو ةكئالملاو هللاةنعل

 كيج كني نيقافللا لع ريشا اولا ضن كنار دادي از كيمو (لانيوتنللا كرع
 ةعامجوا ( هاون. ىلع ) ةوق ىا (دب ) نوملسملاى ا ( مهو ) ةدحاو نيملسملا ةمذ



 سك 1م 1م

 مهتممح دق مهترثك عم مهوا اضعب مهضعب لذخي ال للملا لها نم مهادعا ىلع نونواعتب

 مه ذا ن ٠ ىلع ادضاعتو انواعت مهني قانفتالا بوحو ىف مهتلعجو مالسسالا ةوخا

 هل تؤول خيلب هيبشت وهف هاذا نه ىلع هاخا لك رضنب نا بحيث ةدحاو ديك مهاداعو
 ماكحالا.ءار>ا ىواست ىف ىا 6 سانلا ) قالخالا اوف لال نا هاور اهأب هلوقكوىا

 لثم وهو هنش ع أو رسكتوا مضتو حمل دقو اكتمل ميل ا مغب ( طشللا نانساك ) مهيلع

 #0 قالخالا ىواست ىف ليقو مهؤامد ًافاكتت هلوق ن٠ بب رق وهو ىواستلايف
 ىبرعل للضفال طشملا نائساك ة.ساوس سانلا ىرذا ةياور ىف ءاحام هديؤبو اهيراشو

 ةاوزت اف هلوقكى ا (ءرملاو ) ىوقتلاب لضفلا امناو ىبارع ىلع ىنمع' لضفالو ىنح ىلع

 هللاناىلا ءاما هيف ةنطاىفوا رسشخحلاىفوا ري> نطوم لكىف ىا ( بحان عم « رمل ناؤشملا

 هطرش ليقو مهلامعا لث» هل نكي مل ناو مهلزانمىف مهب هّقحل) ناب اموق بحا ن٠ ىلع لضفت

 تايئا ىف ىفكي هناو لامكلل .طزش هنا رهظالاو ةبحلا هذهل ةدئاف الفالاو هب وبحم لمح عابتا
 هيلع ىلاعت هللاىلص ىبلا ىلا ءاح الجرنا ماسم جىفامل ةوبنلا تورثو ديحوتلا درج ةبحملا

 هللاىلد هللالو سر لاق مهب قمل الو اموق بحا الحر ىرت فك هللالوسراي لاقف ماسو

 دنس هلماكىف:ىدعنا هاوراهث هلوقكو ىا 6« ريخالو ).بحا عم ءرملا ملسو هيلع ىلاعت

 (هلىزتام2 لث» قمل! نءىا ( كل ىربالن ..ةدىف ) ريخالو هليلخ نيد ىلع ءراا ف.عض

 ءازقفلاو ءاطصلاو للعلا لع هاهج عم رثكتف هاا ةعسو لاملا ةرثك نم هلاعن ارازّيغا هلثم ىا

 ظ نهاظلاو قاع لتلا هركذ ام ىلع.لوعفملاو لعافلل ءاتلاو ءايلاب.ىرت ىورو هل. نيعضاوتملا

 لآثم كل ىرال نه ةكىف ريخال ىورو اذه باوصلاوه لب باطلا ىلع لعافلا ءان

 هسفنل بحب ام هيخال بحب ىتح كدحا نمؤيال ثيدح ىلا ءانعم لوؤيف هسفنل ىربام

 | قالخلالا مراك ىا .نداغم نشانلا" ن(إئشلا ءاورام ىلع هلوةكو ىا ( نداعم ساناو:)

 ') ىا فاقلا ضب اوهقفاذا مالسالا ىف ,هرايخ هلهاداىف مهرايخ ةضفلاو بهذلا 531

 ظ ريبكب ىكحو باظلا ىف عبطلاو عرشلا نيب: اوعمجو بسنلا ىلا بسملا اوضو هقفلا اوسرام

 ٠ عابطلا بسحب نوفلتخم سانلا نا هلصاحو مهفلا ىنعمب هقفلا ناك اذا نيعتم وهو ىفاقلا

 بهذلا دعتسام اهنم ناف ثدنْلاو سبطلا اهيفو اهنم نداعملانا مك ضرالان مهناو نداعماك

 ليتك نعت و دك .هنه .قضاحت ام اندو, كلذ: العا: هت اقءاهنمو ةضفال دعت. ام :اهنميو .قنربالا

 ممم مدأ أ و كالدكم اللصأ 5 ىد هش لصحي الامال 4.هو كلد نبف وهام م اهنمو نليمسلا اوس ظ

 مهمو كلذ ناعيا ل مهنمو لإ ؛وط ىس ا تي ينل

 ( هردق فرع ٌؤرما كلهامو ر ةضفلاو بهذلاك رهنلاو ريا ىف نداعم:ىوروزنياماعلا

 عاضام ةنع هللا ىذر ىلع نع ىور اماه برشو لوهجم هق كالدسإ هم ران ىف قنايعسلا ,إ هاور

 هيف زيشتسا ام, ىلع ىا © نمتؤو٠ راشتسملاو ) كلاهلا ةازنع عئاضلا نال هردق فرع.ٌؤصا
 2222 ببي يي ببن سس سس تنسب _-

 ميج دوس تك ا اع

 ظ
 'ظ .العلاو نيلاصلاو ءال والات 30 نيثك ىف م وأعم وهاك ينبح ثردح ن ه هيلع ,ضاه ند

 ( اراهظتسا )



 هت امو زم

 ىبا ةيضقىف لئاعثلاىف اضيا ىذمرتلاو ؟اللاو ةمبرالا هاور ثيدحلاو هنأرب اراهظتسا

 نايللاب وهو دمحا ةياور ىفو ( ملكتي ملام رايخاب وهول هيف دنز تاياورلا ضعبفو مثلا
 ةراشالاناب قدص ادهاش اهو ىجلدلا لاق هبار دهتهتلف ملكت ناذ تكس ءاشناو ماكت ءاشنا

 تكسي ىأر هل نكيمل نا هنا هب دارملا نا رهظالاو ىهتنا ةبجاو ريغ ةراشتسالا درك هب
 نعو ةنامالل ةيفانملا ةنايلانم عون ءافحالاىفو ةعصنلا نيدلانال هبآر رهظبو ملكتي الاو
 اذن! ةليحلو هللامرك ىلع نعو نمتؤم راشتسملاو ناعم ريشتسملا اهنع ىلاعآ هللاىضر ةشئاع

 ريا هلوقب ىا «منغف اريخ لاق ادبع هللاحروإل هسفنل عئاص وهامب رشيلف كدحا ريشتسا
 باوثلاف خشااوبا هاور هتوكسب رسشلانع ىا (ملسف )ل هيف ريخال امع ىا ( تكسوا ١
 لضفنم مهنمو ةقاعلا ءوسنم نما و سفنلل ملسا هنال توكسلا لضفن« مهنمو ىلثدلاو

 هلوقل لوالا وه رهظالا نا ىلع لاقم ماقم لككا لاننا ىلوالاو ةمينغاا دوحول مالكلا
 6 ملسا ) تكسبللوا اريخ لقيلف رخح الا مويلاو هّللب نمي ناكنم مالسسلاو ةالصلا هيلع
 ماللا خف (ملستإل هباوج مالسالاب يما وهو ملسا هلوقو ةحم ةزخسن فو فنطاعلا فذح

 مالسلاو.ةالصلا هيلع هباتكىف نيؤشلا نيب هيلع قفتم ثيدحلانم ردقلا اذهو ةمالسلا نم

 ملست ملسا داهملاىف ىراخلاو 6 نيترم كرجا هللا كتؤي ملسسا نلت دال ملل ولف رول

 هيلع ىسعت هناعال ةرم نيترم كرجا هللا كطعي ملست نا ىا نيثرم كرحا هللا كتؤي

 عماج هزاحا عم ثيدحلا اذهو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هنايال ةيمو مالسلاو ةالصلا

 ةظفللا ةيسانملا عم ةرخ الاو ايندلاىف ةمالسلا عاونانم هيلع بترتيب امو مالسالا بتارا

 ىان( كاره مكبحا نا:ىذمزتلا كاواداتن هل وقول ( مكحا ناو )ل ةرخازلا ةرابعلا ىف

 مكساحا ةمايقلا موي )ل عاونالا نابتعا عملا هحو لعل (سلاج ىنب كبرقاوا ىنقعلاو ايندلايف
 نا ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو لاوحالاو لئاعشلا قالخالاب دارملاو نئنحا عمج (اقالخا

 مالسلاهيلع هنال هقباطيالزاو هفوصوم قتاطي نا زاج ةفرعمىلا فيضا اذا ليضفتلا لمفا

 6 نوئطوملا ر نيتراسعلا ف ننغتو نيتغللا نيب عمج هيفف نساحا عمحو برقاو بحا درفا
 بالا وهو خلو رسكب فنك عمج ( افانكأ ) نوالذملا ىا ةئطوتلا نم لوعفملا ةغيصل

 نيئمؤملا فاصواىف دروم نونيهلا نونيللا نوعضاوتملا مهنم دارلاو مانلا بح ئذديال

 مهنوفلابسانلاو سانلا نوفلاي ىا ل وهجلا ةغيصب «نوفلؤيور) ماللا خب (نوفلاي نذلا)

 ث دخلا ىف ىورو ج00 ءافصو مهبولف ءايضو مهع ا.ط ةلؤه_سو مهثالخا ند كلذو

 مكضغباىورو نوقهيفتملا نوقدشتملا نو راثرثلا ةهقلاءون سلاح ىنم دعب ناعلا مكضغلا ناو

 هاورالفف هلوقيكو:ىإ. (ةلوقو )تملا ما ىلا« قارس لإ اؤنازتلا "شقا واقل نا
 ىلا هللا ىبص هللا لوسر لاو ةداهشلا كتنيتل اوك تلاَقؤ د>اموب لدحر بنيصأ هعشىف قهيلا

 نونلا اكو ةلمهأ ا نازكللاو هلوا - ( هني الاع ملكتن ة اكلم ( كيردب امو اساو هلع
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 هلوا مهب ( هينذي الاع ) وا نعم واولا لعل ( لخيبو ) هانقعو هاأسد صانم همه الاع ىا

 || هل تاج رامي كلذ لاثفاو ةدمع بحو ةساير بلطو لانمفاو لاؤقا نم ئا ةمجهلا نوكسو
 | لمجم نا دبعلا نع ىلاعت هللا ضارعا ةمالعنم نسحلا لاق دقو ارمض هنع بهذي الو ارش
 | لاك ةثللا نشا اولاقو ىفؤت الجر نا 'ىاقمازتلا ءأوراك قهنلا 'ةياؤر قو هينميالا اهثهلفد
 أ ىنخالنكل لوقا ظوفحلا وه اذهو ىذمرتلالاق هصقنسال امب لخيوا هيئعبال امب ملكتدق هلملف

 ا ءاور اه هلوقكو ىا (هلوقو) لوالا ثيدحلاىف هسيلغإو هيلعل ناب ندا ةعدص اح

 | بحمب الك أي هنا ىنمب هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤهىتأي ىذلا ىا (نيهجولاوذ) ناؤعشلا

 | هب اهيضرب اهجو ةفئاط لكل رهظي ىذلاوه لبقو ةمرحلا ةنهادملا ىه هذهو رشوا ريخ نع

 ردق اذ ىا ( اه.حو هللا دنع نوكبال ) اهواسم اهل ىدسو ىرخالل ودع هنا |عمونو

 هنجولا لصاو دالبلاىف سائلا نيب مرصملا فالخي دابعلا نيب داسفلا نه هنلع عرفت امل ةلزنمو

 | ىلا زيختلا مدي ادحا بحا ن م نال ةسحلا نخ ةيانك كلذو مظعتلاو ريخلاب لقتسلملاوه

 موب ىنأي ايندلاف ميشو طي هشب اعنا ملط قاربطلا ةباور ىثو ميركلاب هلقتسيو ههجو

 ظ جل ؛ (لاقو للق نع ) 7 هاور اهف 3 ىا ( هيمنو ) ران نه ناهجو هل 0

 أ رثك الا زهعالااو وهو ردقم ىلا غاوي امهنم لكىف نايضام امهنا ىلع اهؤاس زوحمو

 امهنا دسعىلانعو امهبف ريضالو وجم امهلءارجا امهءارعا زوجنو ةباكتلا ىلع ءان

 لق نعىهنا دارملاو قحلالوقلدب قحلالاق ئرقدقو الاقو القو الوق تلقلوقت ناردصم

 ًأططلاىف عقوبام اهنؤع دعب! مالكا غرتكن عن ليلا ءاداّولأ (ليقو هيف ةنئافالا# سانلا لاوقا
 ىفاشلل بسنو عمسام لكب ثدححز ا امنا ءرملا قك ثيدح ىلا عجريف امفن ىدجن الامو

 لاقو ىليق نم نايدهلا ىوس ** انش ديش سبل سنانلا ءاقل

 , لاح حالصا وا ملعلا ذخال © الا سانلا ءاقلنم للقاف
 ام مهرابخا نع وا مهلاوما سانلا لاسي ناب سانلا ىدباب امع ىا 6 لاؤسلا ةزثكو )

 ةلقلا زاوج ليلد لاؤسلا ةرثك ىفو تاطولغالا نع ىهنلا ليقو سسمجتلا"نم هنف 6

 لئاقلا رد هللو ةداحلا هطرش

 كاسل نم عزيما قريشا اللف عب رابعط ءاعللا ةؤانم كولي

 | لزتيملام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاؤس ةرثك ل بقو تاهماشتملانع لاؤسلا لبقو
 ثيدح هنمو 17 مكلديت نا ءايشا نع اولأستال ىلاعت هلوق هنمو هللا ةحاخلا عدن ملو

 © لاملا ةعاضاو ) ريسكتو جفلاب ةرثكلاو اهئتع اوثحالف نابسن ريغ ءامشا نع كو

 سودلملاو ءانيلاو ةقفنلاف فارسالا هف لخدب و لجو نع هللا ةاضرم ريغىف هفرصن ىا

 لش كه قئاللا هعض ومى هف رص مدع

 ( عاضامو )



 : هت ١و١

 عيضت ليخلا لاوما نكلو * هلها دجلا ثروا لام عاضامو

 ئوريو فل ةزنن ىفو:رسكلاب. ( تانذو ) نيعلا فب 'ةخخن ىف انونم' خلاب( عنمو )

 ىا 6 تاهءالا قوقعو )ل هل سيلام بلطو هؤاطعا هيلع بام عنم ىا ىخاملا ءانن ىلع

 نهمنالو نهحرو نهفمضا نم عشب قوقعلا رثكأ نالوا ءاسفتكالا باب نم وهف ءاب الاو
 ةقفشولشاو هع اكأ نينالا للا نينايصع ناب ءامياللوا نهل ةمرح نيك تركلا دقي ناك اذ

 رة اة قرم ىف هلاصفو نهو ىلع انهو هما هتلمح انسح هندلاو ناسنالا انيصوو ىللاعت هلوقل

 ١ اقوم ىاتك نس سانلا قحا نم هلليق امل ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقنم درواملو

 ةفئا تانحنهتفد ىالدبتو ةنكاس ةزم# ب دآوو ) كابا مث كما م * كما مث كما لاق

 داولافاولاو ككل, ند اذلو نهب قالمالا ةيشخو قون انه كارما نو كراع

 ثيدحلا ىف ءاح اذه عمو ىنخلا ًاذولا:لزملا كيش سطو خجل نلاكشلا انك ربك“ ألعب

 نيونع' 1 هلا قو .نداتق قنا ع ئوازاؤثاقل| نهتكلا ماو تامركملانم تالا نفد نا

 ( هلوقو ) ىبقلا لاق رتسا امهماف لِي ربقلاو جوزلا لاق اههامو لبق نارتش ةأرلل اءوفرص
 ( تنكح هللاقلا ) رذ ىلا نع قهيلاو ؟اهلاو ىذمزتلاو دمحا هاور اه هلوقكو ىا
 ةداهشس ةدتازامؤ كاف اذاو ررسدلا لسا “و اذن و "ل عي يول ساكن وكلا

 هنو لامزو لامك ىف ء اور تاجا هضاؤا تانك دلعونا بلل 7ةليهدخاةبآوز
 هتما دازفا نم" درف لكل ماع وا هتاخص نم ةياورا باطخلاو تنك اكيحو تنكافلا كعم

 (ةنسطا) كنمةرداصلاى ا ( ةتشلا ١ ناو قع ىا ةدحاوملا رتسكو جملا فب ( عبتا وز

 باوخن اموز< ءاللا مظو هلوا عشب ( اهم ) ةنسحم ىورو اهوو ةقدصوا ةالص نم ىا

 ثيدحلان ةنسكلب ىنعملا ليقو تائيسلا نيهذب تانسحلا نا ىلاعت هلوقنم سدّتقم وهو نمالا

 6 اؤملا مدع نع ةياتك اهون وا اهتباتك دعب ةقيقح اهتلازا اهوحب دارملا مث ةبوتلا

 ربط ويح هاا نه دروام قاناللع ةنسلا سنح وح ةنسطا سب نأ ضاملاو

 0 ما و لالحمسالاالا اهوالف ةيغلاك دبعلاب ةقلعتملا ةئيسلا اهءومت نم صخو تاس
 هل رغتسيلف هفلخ نم ؟دحا باتغا اذا كارل هنا عفرت هيلا اهلوصو لبق من ةبوتلا
 ىهالملا عاف | 0 ىنا ةئستلا رثا اهارثا داضن "ةنلسحت اي ليقو هل ةرافك كلذ ناف

 كلذ ودكاو لالخ بارش قدشتن فك 5 ل ااعو نآ رقلا عامس رفكي

 ةقالطب ىا ( نسح قلخم ) مهرشاعو مهطلاخ ىا 6 سانلا قلاخو ) دادضالاب ةحلاءلاناف

 ةشحوم ةقلالاو ةسنؤم ةقفاوملاناف ه. كولمامي نا بحت ابو ىذا فكو هجو
 ةظشؤتملاى | هزات ىف ىنامعملا نا هاور لقتسم ثندح اذه ( اهطاسوأ روئمالا نيْخو)

 روهتلا نيب ةءاجشلاو لملاو ريذدتلا نيب مركلاك قالخالاىف طب رفتلاو طارفالا نيب

 داقتعالافو طسلاو ضبقلاو ءاحرلاو ىوألا نيب لادتعالاك لاوحالاىفو نيحلاو .

 | ليزنلا قو طرفماماو طرفماما لهاملا لثلاىفو ربحلاو ردقلانيبو ليطعتلاو هيبشتلانيب :



 رع ملو اوذرسسب مل اوقفنا اذا 0 6-0 لك وج كقن :ءىلا ةلولغم ل لمدتالو

 لصاحلاو اليبس كلذ نيب غيباو 5 تفاخت الو كتالصن رهجن الو اماوق كلذ نيب ناكو
 لك نم ربداقملاو تاهلا دعباو هنع دعبلاب مومذم فصو لك بنتجيزا ر ومام ناسنإلان

 ىنعم اذه لعاو ةمومذملا فارطالا نع دعب دقف طب_سولاىف ناك اذاف ايهطسو نيفرط

 ىذمرتلاءاوراهأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقكو ىا ( هلوقو ) اناح شماو اطسو نك مهلوق |
 زيسكلاب هحا هتايح ناف هيحا نم )ع بيحأ ( ع ىىلاعت هللاىذر ةرب صه ىلا نع قهبلاو

 (ام انوه) هلوسروهللاىوسامت هيحتىذلا بيحاىعملاوكب ويحم ىنعمي ( كييبحب ) هلوقو ذاش

 هناف اريثك هءبلقلا قلعت ىف غلابسالو هبح ىف فرستالو اريسي ابح ىا ةإةلاىف ةغلاشل ةدياز ام

 نايحالانم انيحىا 6 اماموي ) كضوغبمىا ( كضيفب ) باقنسو ريصيىا (نوكيناىسع )ل |
 بحلا كلذ. بلقنا امب رذا امامون كيييح نوكي نا ىسع ام انوه كضيغي ضغباو هتمتو |

 هتدحا اذا هنم ىحتستف اح ضغبلا بلقناوا هتضغبا اذا هيلع مدنتق اضغب لاودالا ريغ
 ا يلف ايات كاضضنإلا ورافط كيجب نكمل هع ىلا قي ا يضرو مع لوف مالكل انه ويم ترشو
 سلاجلا ةحملاىف ربلا دبع نورموا دشنا ثيدحلا اذه

 عزان تنا ىته ىردبال كباف * اب راقم انح تدنحا اذا بيحاو

 عجار تنا ىتم ىردال كناف * ايراقم اضغب تضغبا اذا ضغاو

 ىلعوا سفنلا ىلع ىا 6 ملظلا ) ناؤشلا هاوز اهث هلوقكو ىا ( هلوةو ) دصتقملا براقملاو

 رصاقلا ملظلا عاونا ىا ىناثلا مضيو حفنو ىناسلتلا لاقو ماللا و ءاظلا مضي ( تالظ:) ريغلا

 مونى ىأ 14 هميقلا مون ) صالخلا كل هسسن نودتيم الف هاكا ىلع ةيسسح تاك ىدعتملاوا

 داري نا لتحو مهناسحاو مهاعا بيس مهناعيابو .مهيدبا نيب نيلماكلا نينمؤملا رون ىتسب

 اهف هلوةكوىا ( هلوقو,) نحيلاو يلا تالظ نم مكين نم لقىلاعت هلوقىفاك دئاد#لا اهم
 ضعب ىف ىا © هناعد ضعبىف ر) امنع ىلاعت هللاىضر سابع نبا نع هريغو ىذهرتلا هاور

 كمركو كلضف نم ىا ( كدنعنم ةمحر كلئسا ىنا مهللا ) ةعئمجا ةليل هتالصنم غرفامل هتاوعد
 كدنع نم ظفل خش'أ ضعب ىف سلو ىذمزتلا لصا ىف اذك ثيدحلا ىدنع نم لمح ةلباقمبال |

 6( لثو ) كيلع ىلا ىا © ىرما اهم عمجمو رف كيدل هبرقتو كيلا هلدت ىا ( ىلق اهب ىدهت )
 ىرماتتشت اب مضتو ىرطاخ قرفت اهل عمجم ىا نوع ا( تشع ر) ميملا ديدشتو ماللا مضب

 لاو>الاو ةيضرلا قالخالاب ىنطابوا ىلق ىا ( ىتاغاه جيصنو ىروضحو ىعمح ماقع

 ام«؛داربوا ةينساا تائيهلاو ةيهبلالامعالاب ىرهاظو ا ىلاق ىا ( ىدهاش اهب عفرتو )7 ةلعاا

 نع ههز“و هرهطتوا هيمجو هباون ديزتىا ( ىلمع اهب ىزتو ) نورضاحخلاو نوساغلا هعابتا

 ىل اموىلاح ىف ىلاح حالصى ا ( ىدشر اهب ينج و )) هيفاسام رئاسو ةععسلاو ءايرلا بئاوش

 رسكلاب ةفلالا اماو فالتنالا نم مساق رم مشب 6( ىتنلا اه ( عمجم ىا ( درتو )

 مضب ىلدلا لوقف سوماقلاىفام ىلع جفلاو ركل افلا هلك هفلاو كفلأتو اهفلأت أ راف

 ( :زمملا )

ٍْ 

 #0010 | ااا ا



 ةنتحا احا رو

 يا 110 6س م تم ا سوس تحسس هيج مسعود

 نسحوا ةدايعلا ىف ةفلالا م دارملاو هلح ىف سدل لوعفملا ىنعع ردضم اهريدكو نقيل إ

 تلال نميف ريخالو فاؤيو كفل« نماؤملا:ثيطحخم ا ةنمو) ةداقتتلا) ايابالا !(مهاةحاضلا
 هللا وقنا اونما نيدلااهعااي ىلاعت هلوقهنم و اعوف مم رباح نع ىنطفرادلاهاو رام ىلع فلؤيالو

 ىف يسن ورعأ 2 ءوس لكن م اهم ) ىنعامتاو ىنظفحم ىا ( ىنوصعتو ) نيقداصلا عم اونوكو

 كلئساىنا مهللا ) ىونعملاو ىسحلا ررضلا حتفتدقو نيسلا مضل وهو ىنع هفرصتو هنع

 دنع هجحتشسن قو ءاليلا نه ىلع هنردقو هتيضق امف ىا © ءاضقلا ىف ) ةاحئلا ىا (« زوفلا

 ءاطعلا ىف لاحتنملا ىورو نئدرلا قيفوت ءاضفلا قضو ءاضقلا لواح ناح ىا ءاضقلا

 نكسنو نيئمصل ( ءادهشلا لزيو ( ءافثلاف فخصملا هر 6 ءاضقلاف ىوريو لاق مث 3

 لاسقو ب املال يمحو باوثلا لي زج انه دارملاو .هل وز لوا فنضلل دعبام هلصاو ىازلا

 4 ءطلا ةامحلا ىا ) ءادعسلا شعو ) ءادهشلا لزانمو ها هدنؤرو لوبلل ىف ا لزغلا

 ءادنالا هقفارصو ةدايز ةياور ىفو ءانعلاو بعّتلا ريغ نم .ةعانقلاو ةعاطلاب ةنورقملا

 ليوط ثيدحلاو نيرفاكلا رئاسو نيطايشلاو سفنلا نم ىا ( ءادعالا ىلع رصنلاو )

 نوكي اما ءاعدلاف عحسلا نا ىلع حضاو ليلد ثيدحلا اذهىفو 3 رك ذا

39 
 رد

 تاملكلا نم تاياورلا هده مل ءاعدلا نع باقلا رودح ن ع هلغشو ءانثلا نسح نع هعنك

 نءىكحو تاقثلانع ةاورلا عيمج ىا م ةفاكلانع ةفاكلا هتورام ىلا ) ةمضنم تاعمالا

 ( هتاماقم نم ) ةيطاقك ةيلاخلا ىلع ةب وصنم ةركن لباف رمم ةفاكلاهعتسا زوال هناديودس

 مهنا رمضاحو) هنالالدوهظعو سلاجمو هتالاحو هناماق٠«فالت> ا ىف هنالاقم نم ىبنءملا وامل ناس

 ب طاءو) هتاحانمتقو ىا (هتيعداو ) هناعامحو هعمجىف ىا (هيطخو) هارواحمىفىا

 ىنلااىا مهناإ مانالاءاملعلانبب ىا (فالخالاع) هناعب ا.م ىف ىا (هدوهعو) هنانواح ىف ىا

 2 نوناا مهب هطيضىف ىلا مهودقو ضام لعف 60323 محو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 | ( كلذ نم ( لصوو لحو هل زن هنأ ىنءعملاف ماقملل هعالام ريع غض ىبلا هيناعم رو ان ونم

 ىفو حاحصلاىفاك اف رسشماعضوم ىا ةدحوم فاش (ةيقيص) ماقملا واعنم رك ذامث ىا

 | لوانتملادب نم ايرثلانباف ( هريغام .) هياع ىا (ساّشال) ةيلاع ةجرد ىنءع اهلك خسنلانا

 عمو 3 ىا ىازلاو ءاحلاب ( زاحو ١) كولسلا ىف نيدادحلاب كولملا ساّشالو ىزثلا ىف

 تفسول و تاكد نع ناك اذا هريغو 006 ىلاعت هللا ىذر سام ءنا هر 7 دام لع اهو

 رمشلا نيب نم ىلا برغاو ةقباسملايف انهر لاملانم ل_ءخنام امهحتشو ريسخلاو

 هناش ةمظع لارتن دلع لوياخايف ةغيصن ( هردق ردهال 5 ءابلا حتف انهه نيءعّس هنا هلوقىف | ظ

 ثينأت ءاّسسب ىحلدلا هطيضو خسنلا رثك ١ ىف ماكتلا ةغيصب 6 تعمج دقو )) هناهرب ةعفرو |
 ىلا نظن :نيسجضلا ثنااو: 15 دئاو ول ةضشت» نما( هئادتلك نم: )ل وعفملل ابليس نك |الي
 ةدئاز اهدوجو ةلقل ةيضيعتت نم نوك صمهاااو ىدلا ه 1 نك اذ اذك, تاماكلا

 ٠  7ومس وسمو دعوت هع متت صو كهحت ص عسطسسس !

 )0) 0 َّى مراقلا | ل 3 49



 هل 1 ١914

 | هلرق 0 لا وأ 00 ةياورلا م َْق ىدقتسنال 01 عم بجولا 1 0 3

 ) انف , ىا غار والا نه ( 0 5 ادد ل ه>ح ءاصقلا انو ةغاللا ةباهأ

 رثك اهمال حتفو ىهاوجلا هيف غرشي لاثملك بلاقلا سوماقلا ىفف رسكتو ماللا حتف

 ىا ( اهيلع ) ىناملا ىهاوز بلاوقىف ىناعملا هاوج بكسي نا دحا رد مل ىنمملاو

 ملم ءاو رام ىلع نينح موب ىا ( هلوقك ) ىناثم اهل نحل ىلا تاملكلا "تالت جهل 7

 سطولاو برحلا دتشا ىا ميا ا ريدك و ءالا حّتش ( سيطولا ىح ١) نآلا قهيبلاو |

 اهداررا ىف همسا اهلراعتساف اهداّشا ةدشو اهزران لاعتشال برهلا هب هش رونتلا لصالاف

 ءىطولاوه ليقو زاحملل احيشرت ىمح هلوّش اهن رقو اسح اهانعم قمحتل ةيقيق# ةراعتسا

 ىلعد> ا ردع مل تيمحاذا ةرودم ةراح وه ىمصالا لاقو مهق دي ىا سانلا سط؛ي ىذلا ْ

 هباغو مالك وهف قاس ىلع اههاشو برحلا كانشا نع مالسلاو ةاللصلاهءاع هيربع اهّئطو

 هلوقك وىا )َ هقنأ فتح تامو ( زاح الا باب ند نونا داكو زاغاالا هكر اممو زاجمالا

 قعل هللا ىلع هردجا عقو 2 ةقنأ فتح تام نم هظفاو ناعالا بعش قييبلا هاورامق أ

| 
 ا

 ظ
 قرحالو قرغالو برضالو لق ةرشابم الب تام ىنعملاو هللاليبسيف ادهاجت جرخاذا ظ

 ضيرملانانولح اوناكمهنالوا هسفن عباتتب هقفانم جر2هحورنا دارادنال فنالاصخو |

 نو لف ميج مضي ( رحجنم نمؤملا غدلبالو  هتحارج نم حيرخلاو هفنانمهح و رج رك ظ

 نمؤملانا هانعف ريخاما وهو عسللال ىورو هريغو ىراخبلا هاو راكىا ( نيترم الياح |

 دعب ةيمرعشإال وهو عدو ةلفغلا ههجنم ىتويال ىذلا ظفاخلا مزاخلا ظقيلاوه نطفلا

 عقيذ ىردا كدلعل هلم دحاو هحو نه دحاو باب نم نه ملا نعدخ ال هاء ىميناماو له

 | جملا ةنعابا نا ثيدحلا بيسو هارخاو هاند سما ىف اظَم ارذح نكيلف لب و كبوت

 هءاع ضر الو هوحوهبالنا ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللال وسر هياع نش ردس رسسا

 ةكع كيضراع حسم كعداال لا_ةق ىناقا تءاغ هللالوسراب لاف دحاب رسا مث ردغف

 هقنع برضل سما مث نيتىم رحج نم غدلال نمؤملاناو نيترم ادم تعدخ لوقت

 هماهت ىورو ىمايدلا هاورأك 6 هريغب ) ظعتا ىا لوهجلا ةغيصب ( ظعونم ديعسلاو )

 لامعالاك اهعمتءجاون!ىنعلاو تاماكلاهذه هايشاىا م اهتاوخاىف) هريعهب طعؤ نم ىثلاو

 لك اهنم تاعماحلا تاملكلا نم اهلاثماو ةعد> برحلاو تانامالاب سال ياو عنايلا

 ناسفخ لاكعمتجلا, ىلا مسا امل ىييبسلا ىبال هلاق ىشحولا دان اال تا[ نوح قادما

 كرو قطنملاب لكؤ» ءالبلاو هدبالا ءرملا ىلع ىنحيالو نمدلا ءارضخو ؟ اياو هنق..رانلا

 ةينو ةمكح رعشلا نم ناو ريخلا اهيصاون ىف ليمخلاو مهمداخ موقلا ديسو ةقدص رشا

 اننا نم 0 نونغم ناتمعتو هلعافك ريذخأ ىلع لادلاو هل نم زيخ نهّؤملا

 2” حوول#7ت لب جب 5 هروضتم امم ىاذ( بحتلا رطالا كردي امم )كلذ وحنو ةبون مدتااو غارفلاو ةحصلا

 «قدو



  1م ١ 6
 ل 107171517 25829153-1212:7:737222ئف1333 7527-52 تب ةقعتع قت

 ا 9 ١ 0
 حمض هه ( هن هضم فاق الاد يملا ةقحلناف 0 بحعلا عندو رطانلا ترص ةذعسأ ىقو ْ

 ظ نانا ىف ةعيدبلا ىناملا نم اهتمضتامو اهنومضم ىا ا نم ةحاتن ىقواةددقملا ميلا ْ ٠

 ١ مح حتفق ركب ( اهمكح ىتاداىف ركفلا ) رظانلاب بهذي امثو ىا (هببهذيو) ةعين ا

 | ياسا ذل ءاقرتزدق) انسة ساق اهكقارقإا رانتعلباهاببق فريز انيس فاول و قاكش ١

 ظ ًادتبملا نم“ةلخا (كنمدحضفا وه ئذلا انشأ رام)ناعالا بعشب ىف يلا اءاوز 5 فا |

 | مجاز طزيستلاافا ىلدلا« مهنوتاك حضقا» ريمضالا الو ةوملا: كاعؤسو:الاوطو ملا: ةلكب وااو ظ

 ا

 لزا امنا حاصفا ناوكا نا نم. ا (ىنكتعامو:لاقف) ىدتتبملا نع قالا زدتلل ىلا |

 | نايبلا نسحو ىناءملا زاجما عم ةحاصفلا ةياهنو ةغالبلا ةياغ ىف وه ىذلا ىا (نارقلا

 لاقو ) نابوا لدن ناساو حضوموا حضاو ىا ( نييه ىنرع ناسل قاس ) ىناعملاو

 ١ ( دب برعلا حصفا انا ) دنس هل فرعي ملو. بئارغلا باعا م ( قزخبا ةوم ١

 ١ لئاقلا لوقك مذلا ه.شياع حدملا بابنه نوكيف (شيرقكنمإ ىنا ىلعوا (ىناإ ريغ ىا

 بئاتكلا عارق ند لولف نهب * مهفويسنا ريغ مهيف بيعالو

 هغبانلا لود هيمو

 ايقاب لاملا نام قب اف (داوج جبنا ليغ ةقالختا |تلكا ىتف

 تا لاول اقرت اعجاز يوغا راو جاز قرا 6 اكس رناوقال ضبا هلق ١
 ترفل نما ناتعشاس»: ناتفتاط اهوى (يعبل )تدل رازالا وزو كياوت تار( تشن

 تأشن وشب رقىف تدلو برعلا برعاانا ىناربطللو ءابطتلا و ءارعشلا قاياعا خاب ماتت اير نارفلا ظ
 2 2 رقاق فم[ اذقب داقلاب قطن نما بعنادانابل يوتا داو جلت ةيودتاي ىف افكت أ ىف ظ

 ذم. ناك ناو ظافحلا نم ةعامج هب حربد م هل لصاال نكل ماشه نبا نع ىلحلا ظ

 | ىور لاقو ءادّالا ىلع ىلا ةزمث ساو لل وك ين ابكعاتللا ككاو معا هللاو ادءردص |
 لوهملا ةغيصب ( هل م. ) هدسج نع هبا نع ىنقثلا ميهاربا نب دمحم ثيدسحلا

 دعسىلا ةناطعو شرق ةلاصانه رك ذام بيس ىا (كلذب ) هل هللا عمج هل عمتجاف ىا -ِ ا 2 : - 3 ١

 مالك ةوالح يا 6 ةيدابلا ةضراع ةوق ) هلدع هلحم ناك ( سو هءاع ىلاعت هللا ىلص )

 ىا 6 ةرضاحلا ظافلا ةءاصنو ١ ةك اك رلا دض وهو مفرلاب ( اهتلازجو ) ةيدالا لها

 ظ قاورو ) مهريغب ةطلخلا طاخ بئاوش نه ىرقلا.ىف روضحلا لها ظافلا صولخو

 | هلك كلذ نوك لاح ةصاخلاو ةءاعلل ةموهفملا ةرضاخلا لها ريعت نسحو ىا ( اهمالك
 ١ ىذلاىحولا) هدادماو ةيلاوتملا هتدايز ىا مفرلاب (هددم ىذلا ىهلالا ديبأتلا ىلا) امضنم
 )| ناك هلدب ئدداآلا لاقولو مدآ اون مهو ريثنلا ىلا بوسنم ىا 6 ىرشب هماعب ظيحال

 ظ لسو هيلع ىلاسعت هلا ىلص همالك نا لصاحلاو ىهلالا عجسا ىنبم برقاو ىنمم بسننا
 ثيح نيءاكملا ضعبل افالخ ةزجعملا ةبتيم غابيال نكلو ةغالملاو ةحاصفلا ىف هانتم

 ( دعم ما تلاقو) ىنءملا نود ىن هلا رام ةعاب منار هلعاو نارقلا كيم لود .٠ ةفاجلا ان لاق إ



 مآ ١١5 زث-

  هللاىدس) ىنلل ىا ( هلاهفسو ىف ) ةيعازخلا دلاخ تنب ةكتاع نهو ةدحومو مي حتف
 ريسلا باتا هركذ اك ةرحهلا ةنس ةئيدملا قب رط ىف اهب لزن نيح ( ملسو هيلع ىلاعت

 ةنا تفصو ام ةلمح نف ذئنيح تاداعلا قراو>و تازحعمال انمضت لئامشلا باحاو

 ةسالسو هماريص ةبوذعو همالك ةوالح ىلع هلامشال هالحتسمو هذلتسم ىا (قطنملا ولح)

 لسافوانيعم موهفمؤ نيبع لوصفم ىا (لصف) همامت ماظنو هماتخو هندب نسحو همالس

 لصاف ىا لصف لوقا هنا ليزنتلا ىف ىلاعت هلوق هنهمو لطابال ق>وا لطالاو قحلا نب

 نوكسوءاهحتشب (رذهالو) لاخ ىلاريشف ريسيالى ا ءاز نوكسف نونحتشب ( رزنال و ) غطاق

 برغاو نايذهلا هانم لاذلا حتفب رذهلااماو للم ىلا ليميف ريثكالو ىا ةمدعم لاذ |إ

 ( تازرخ ) هقوطنم ىا 6 هقطنم ناك ) حتفلا ىلع هطبضىف رصتقا ثْيح ىاضطنالا

 نمضؤو هنالك كد ىف نكلس ىا لوهجلا ةغبصب ( نمظن ) ةيلاغت» «ىلل آلو .ةيلاعتم. يهاوج ىا
 ةدايز ةدار ال غياب هيبشت هنا لصاسحلاو ةقفاوتم ةيسانتم ةقسانتم ةعباتتم هناراع

 ةصقانلا لامفالا نم هقطنم ناك نا ىلع ىنم هنا الا ىحلدلا هب حرصام ىلع ةغلاسملا

 نؤكيال ذئنيُخ ةهيشملا فورا نم اهنا ىلع نوالا ديدشتب ةححصملا خسالا ضعب ىفو

 حدي امن وهو هيلاع ىا 6 توصلا ريهج ناكو ١) ءاغلبلا ىلع ىفال (6 ايل اهيدشت

 نونلا حتفب (ةمغنلا نسح) معا ىلاعت هللاو مفلا ةعسب اضيا حدم اذلو لاحرلا لاو>اىف

 هللانا ىور م عابطلا هفلأتو عامسالا هلق ثيح توصلا نسح ىا ةمحعملا نيغلا ن اركسف

 الوا ىا 6 ملسو هيلع ىلا#ت هللا ىلص ) توصلا نس>و ةروصا١ نسحالا ادن ثعبي مل

 معا ىلاعت هللا و اردنا

 ه5, لصف زج
 هنف ىبرتو دلو يللا ىا (هأ اجب م 0 مرك و) هموق ىلا 4يردشلاك 6 (وبسأ رش اماو)

 ناسالو هيلع ليلد ةماقاىلا جاتالامش) دعس ىن نم هميل> هّتعض ىم لحم ءاشنمل نم داراالمقو

 مهرايخ ىا مشاه ىنإ ةبخن) هبسن رايتعاب ىا (هناف) هيلا بسنيامم ىا (هنم ىنخالو لكشم

 هلءبجو عوفرم هنا ىهاظلاو مهيصلاخ نم تلس مهتوفصو مهتصالخ ىا شرق ةلالسو)
 مهرادمو مهءاوق ىا عفرلاب ماهميمصو) مشاه ىن نم لدب هلا ىلع ارور ىناسملتلا

 وضعلا ماوق هب ىذلا مظعلا ميمصلا لصاو مهربغ ةطاخ ريغ نه مهصلاخ و مهضخحمو

 ىننم هلال (برعلا فرشاوإ شرق ىلع افطع رور# اهميمصنا ىحلدلا مالك ىهاظو

 لضفا ىجلدلا حرش ىفو بسنلا ىف برعلا فرششا مهو شيرق نم مشاه ونبو مئاه

 مهاخساو مهعحشاو مهاوقا وهوىا ( مهنعاوإ شي رقل ةفص رجلاب ةفطاع ريغنم برعلا |
| 
 كم لهانموزل هيونا ةليق لليقنم ىا (هماو هسا لبقنم) ةبارقو ةعامج ىا (| رهن ر) | ْ

 ةكلاملا ضع ىلع هم اذهىفو (هدا.ع ىلعو هللا ىلع هللادالا, مر "1 9 لهانم وهو ىا ظ

 (ف)



 ل[ 19107
 030113017 1 1 قل 957 ل 5 5 1 لنج ل ها 7 000505050559572 تل 77 جت حب داس تس صصص همس

 فرصت هل_ءلو ماك ا خلا ضعء؛ىو ةنيكمملا ةكم ىلع ةنكسسلا هنيدملا مهايذشت ىف

 لب ةرعكلا نم ىد لضفا هناف ميركلا هن كب ىودام قاعي مم 8 ىلاعت هللاو مهمل ند

 ةليضفلاىف مارا دحمملا ىلإ ةحيدخ' تيب نا ىربطلا بحلا نعو ميظعلا شرعلا نم

 هرون حوضو لاكو هروهظا.ةكم لضفىف ءاحامم أيش لصفلا اذهىف فنصملا رك ذيملو

 آلا قارغتسالا ليبس ىلع قالطالا اذه زوي الذا دهملل ماللا ( ءاضقلا ىذاق انثدح )
 دمت نب نيسح ) كلذ لاثماو نيطال_سلا ناطاسو كولملا كال. وم قالخلا كاملا ىلع ا

 ظ
 ْ ظ

 ىورهلا ىا ( دخان دنع. رذوبا انثدح ١ ىحايلا وهو ( فاخ نب ناميلس ديلولاونا

 دمجوبا انثدح ) ةحفصلا لوا مقوولو ةتبلا نبا ةزمه بتكب الف ةفاضا ريغنم دبع وهو

 ثاقثلا مت ناكو دشن خا وخلا لاو قطا و سنقو  ىوتا اوه (1 جملا
 نيشلا نوكسو فاكلا مضب ىنهيمشكلا عارزلا نبا ىكملا نب دمحم وهو ( مثيهلاوباو )

 هعدق ةيرق ىلا ةيسن ةيسنلا ءايو نونلا اهدعب ءاهلاحتفو ةيتحتاانوكسو ممملا حقو ةمحعملا

 ىربرفلاوهو 6 فسوب نب دمحم ١ ةذ سن ىفاك انثدحاولاق ىا ( اثدح ١) ورم ىرقنم

 مدقت ( دعس نا هتف اني د 0 ىراخلا مامالا ىا 6 ليعمسا نب دحت انثددحلا لاق (

 ديدشتلاب ىراقلا نب هللادبع نب دم نبا ىا ( نمحرلا دبع نإ بوقعي انثدح ) هركذ
 فاتخاو ةتسلا ةمئالا هلجرخا بلطملا ىلو٠ وهو واولاب 6 ورع نع ) ةراقلا ىلا ةبسن

 ىناسملتلا لاقو اهحتف زوو ةدحوملا مضو ميلا تف( ىربقملاديعسنع )) ةق هنوكىف

 ىريقملا ديعس ىلا نب ديعس وهو رءاقملا برق نكسي ناك هنال كلذ هللبقو ةدحوملا ثيلثتب

 ىذاقلا انثدح ) هتحرت ق.سدقو ىلاعت ( هللادحر ) ةيسن مايف ءافف نيتحتش ( ىفدصلا

 هنعىلاعت هللاوخر ةريره ىنانع )اضيا ديعسوبا هتننك و ناسك هوناو دعسولا هتننك ناب

 كنلخلا ىا م زها زج مادا ووزن هج رج كل ١ سو هيلع للاى 00

 ىت> ىا(هنمتنك ىذلا نرقلا نمتنك ىت>) ةقيط دعب ةقبط نياك مهئاقيط ريخ نم, تلعج و

 نوب رتب نامز لك لها ىلع قلطي نارتفالا نم نرقلاو مهنه ترهظ ىذلا عمجا نبب نم تدجو

 نوعسنوتس نوسمح نوءبرانونالث نو رشع ةرشءلاوقا هرادقمىفو مهلاو>او مه رامعا ىف

 باغامنامزلا ن هنا رهظالاو ةلماك ةرسشع كلتف نامزلا نم قلطه نو رشعو هئام هنس ةثام ن ونامت

 ليق اذلو نارقالا دوجو هيف

 برغ تناف نر5 ىف تفلخو * ومهنهتنا ىدلان رقلا بهذاذا
 تشل يي تيلي ياسا

 حرص ىزاجالا نال ثحب هيقو ىلا هركذام ىلع أطخف ديعس ىلا نع خسنلا ضع ىفام اماو

 لئاقلارد هللو مشاه نب بلطملاداع نب هللادبع نم م رضنلا نإ شي رق نم م ةنانك

 ناندع هللا لوسرب الع 5+ فرش ىوذنبابالعدقبانمك



 الأ ١6 1ع

 تان نب اهلا لاق 2 21111111 ةؤبنلا الفا قوي لا هاو زاك( ؛قداشلا :21)

 نياقثلاب هياتم لوتعو ان>و ةكاللمو اهنا ا )َ قلخلا قاخ هللانا مو هلع ىلاعت

 ( مهن رق ريخنم ) سنالا مهو مهريخ نم ىنءاجو مهريختف ىا'( مريخ ند ىناف )

 6 ةليبق ريخ نم ىنامغ ) مهراتخا ىا ( لئابقلا ريخت مث ) هليقامت لدب وهو دارفالا ةغيصب
 6 اناف ممتويبريخ نم ىنامأ ) نوطيلا ىا ( تويبلا ريت مث ) شب رق مهو برعلانم ىا
 مكاخ ىنقلخذا اناذ ىا ( اش مهربخ ) ىلا هماع قباسوف هفطا رظنو لع هللا لذ ىا

 ) ا مش ريح و ( دوأاو مر ا رهظ»و دودحولا قادم ىناعجو ةلاس رلا ةرئاد ىف مك وةوبلا

 53 00 ةثلثع 6 ةلثاونعو ) بالاو مالا ةهجنم بسحلاو ب اناكم ىل

 لاق 0 هل لخفالاو 0 ميم هاور ازلا 0 12 00 "ام || لاقو ةلههم

 مي>ر با برءمهوه لو (ميهاربا دلو نم نط داهللانا ]وايلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق

 ( ليعما ( رع ةث الث اوناكو هدالوا نك راتخا ىا لايف مضل وأ نيءدعش دلولاو

 مآللاب ليعمسأ لاق ثيح ىتاسملتلا برغاو 'زاحتلا قيلامعو مهرج ىلا الوسر اس ناكذا |
 ىو قدا نا هرك ذام لع ادلو ريثع ىتتااوناكو (ليعمسا داؤ نم ىنطصاو) نوتلاو |

 ابا رسشع هثالث قحسا نبا ركذ امف تبانو ناشد و سأل نا كاكا مكب وهو < نايك |

 ىور رضنلا دالوا محو 4 اكو ( رضنلا مهنه ةعنرأ اوناكو 1 هناك ىبند ىناعصاو 0 ْ

 اذهو ىذمرتلا لاق ) مئاه نب بلطملادبع ىنب ىا ( مشئاه ىننم ىنافطصاو ) طحتقلا |
 نانع ثثب د ىو ( هد. ىف 0 ه> رد دقو ناحنملا لاق.هدانسا ىا 1 حي ثردح

 ناس ريط لها نم فدئاصتلا بحاصو مالعالا هناك 170 قب لع ىا(ءىربطلا هاور رو

| 

 ةيمحيعم ق ناربطلا اذكو هئاعالثو ٍِرمُسع هنن قت هعامجن * ع ةءارقلا دخحاو قئالخ 00-8

 مهري ىا (هقلخ راتخا لجو نع هللا نا قا سوزي هيلع ىلاعت هللا ىبص هنا ) طسوالاو ريكلا

 ى مهنم راّدحاف ا بانك الا لبس ىلعال لعافلا وه هيو هع راتحلا 5 مهدجوا ليقو

 مهدقسا ىا ا( برعلا ناحل 3 نرعلا مهنم راتخاف 01 هاقطا ىا(ب مداىغ راتخا مث مدآ

 مه ر ف أيصق ل تت رو اومسو *انكسات ركضنلا دالوأ مهو 0 9 مهن ل 0

 مما ى مه 1 خاف ا ! رق راتخا 3 20 نقر 2م اون اخ أه دع مرا ىف مي ىا ا

 هيدنتال ( الأ راسخ نه ارايخ لزا: لذ )مهتم ىا ( ىنراتخاف مئاه ى راتخا مث

 ىأا ةمح بدساف ىا ع ىحت برعلا محا“ نم ] هينلا 1 5 هدعلام قيقح ملك |

 ىنعملاو ىا )ع مهضغنأ 0 ىايا هّضصخا بدسدلا 0 2 ىذغف برعلا ضغنأ نهو مهحا) |

 مهْيَس نم ةيكلاملا ضعب لق كلذي تيثف ىضفبا هنال مهضغبا امئاو ىتبحا هنال مهبحااما |
 رخآ بدسإال مهضغباو مهيحا معايا ىضغبو ىح بيسدق ىنملا لاّميدق نكل هلتق بجو

 ١ثن(



 2 1595 خ-

 مهضغبا نمو مهتبح بم ناعالال ها نم مس و هيلع ىلاعت هللا ىنلا مهيحا نشا

 قتايسو ثحب لحم اذهف برءلا سنجىف نعءطلا اماو مهةوادع بجي ناودعلا لها نم

 هدنسمىف ىندعلاو رمتىا نبا هاروام ىلع (امهنع ىلاعت هللاوخر سابعنب١ نعو) هقيقحت

 ثيح نه ىا اشي رقنا خسنلا رثكاىفو 6 هحور تناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب لانا )

 مداق احن نالبقإل ىلاعتو هناحبس هدنع ابرقءىا ( ىلاعت هللاىدي نيب ارون ) 57 مهيفوه

 لوب اعوا هببسب ىا ( هحيبتب ةكئالملا حيستو ) روهظلاملاع لبق ىا ( روذلا كلذ حبسي ماع ىفلاب
 نوكسف مهب ( هباصىف روالاكلذ ىتلا مدا هللاقلخ املف ) هقفوو هقبط ىلع هحيبست نم
 دو« وه ىناسماتلالاق و بحعا !ىلا لهاكلاندلنم مظعوه كيردحتلابو مغلاب سوماقلاىفو

 ىنط.هاف - و هيلع ىلاعت هللا ىلد هللالوسر لاةفإ اهحتفو داصلا مهل لاهو رهظلا

 ثيش بلصيف ناكام دعب ىا ( حوت باصىف ىناعجو مدا بلص ىف ضرالاىلا لجو نعللا

 حونن ماس باصنم ىا 6 ميهاربا باصىف ) كلذ دعب ىا ( ىفذقو ) سرداو

 ىا (ىجرخا ىتح ةيهاطلا ماحرالاو ةعركلا بالصالانم ىناقني ىلاعت هلال زي من )

 هللاد.عىلا ءاو- و مدانم ىاونأىا 6 اقتل ىوبا ) نيب ةخسنىفو ( نم ١ ىنرهظا

 | دهشيو ) امطقو الصاىا ( طق ١) حاكت ريغ ىلع ىا نيسلارسكب 6 حافس ىلع ) ةنمأو
 روهشملا ) طاىفولالظلافتبط اهاقنم + هلوق وهو 6 سايءاارعشربلا اذه ةحصل

 معا هللاو يالا مالكف كا م عنق و هيلع نابت هللا 2 ىنلاع امو

 ه5 لصف نس
 ٌْ هو 3 كف ند ل لوا مدقت يف انباع ا ) لود هيلا ةاحلا 0 و

 ١ برض ا فانصاوا عاونا ةثالث ىلع ىا برضا خسنلا ضءبىفو ( بورض ةثالث ىلعف

 ١ لضفااب مض وو انه هدروا ىدلاوهو م هتلقىف ) ةفاضالا هيف زوكو لضفلاوهىا ( لخفلا

 | ىا(اماماف) ثاان لصف ىف رك ذ ( هيفلاو> الا فات برضو ناثلدف ىف هدروا ( هترثك ىف

 ١ نم مهريغو مجعلاو برعلا ند ءامكحلاو ءاملعلا نيب ىا (( اقافتا هَتلَش لامكلاو حدقلا) ب رض

 «ةعي رش وةداعو ) ةدهاجلا مكحت وا هَلْ ا لصاب لاح لك ىلع هتاقىف و ىا ( لاح لكىبع وز ءالقعلا

 بارسشلا و ماعطلا نه هب ىذغشامىلو الإ ةمحعملا رسمكب ( ءاذغلاك )ةدايعو ةداعواالقن والقعىا

 | حتفلاب 010 راناا لوا لكؤيام وهو ةلمهملا لادلاو ةمحعملا حتشب ءادغلا نم معاوهو

 لمهملانم ةلمهملاو ةمحمعملاب هطبض ىخلدلا زي و>تف رسكلاب ءاشعلا ىلا لاوزلا دعب لكؤيام

 ١ ةلمهملا لادلاو ةمحعملا نيغلاحتشب ءادغلا اماو ىنعلا لوق اذك و لمعتسملا هل ىف سيل ىذلا
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 5 ةققق# ك
 . لكألا ةرنك نال امنهترثك ذو ةخسا فو امهترثكب هيقتلاءذثارتدقتلا وا( انهكرتكي 3 نياغتماو
 لياد ) رثك ١بيصنلا ىنعم ىفف سمكلا اماو رهشا حتفلا مث مضلاو نيشلا ثيلثتب ( برشلاو

 لاثملا لينل لاملا عج ىلع ىا ( ص رخلاو ) ماعطلا ةوهشىف طارفالا ىا نيتحتشب ( مهنلا ىلع

 نا وهو ليقو صرحلا ةيلغ ىا نيّحتش ( هرسشااو ١ تاذللا لوصحل ةايا لوط ىلع وا

 نيك أتلا و ريسفتا نيحتش مهنلا ىلع افطع نا رور# امهف هريغ بيصن ىف عوطإ و هييصت لك 1

 هللاوه ةقيقلا ف بيسملاو ءابلا سكب ( ببسم ) هلوق هريخأدتبم ( ةوهشلاةءاغو ) هلوقمن

 ( ةرخ الاو ايندلاراضلل ) باتحم ثءابو بجوه ما ىا سدس لوش. نا ىلوالا ناكذ ىلاعت

 اريخ بيسم نوكيف عفرلاب اهلك ةوهشلا ةيلغو هرششلاو صرحلا ط.ذ خسنلا ضعبىفو

 بيسموا ليلد ىلع فطع ىحلدلالاقاك سيلو فاطاءالب 6 بلاح ) هلوق هديؤي و نال ايناث
 ( سفنلا ةزاثخو ) ضرملا ىنم ءادلاعمج 6 دسجلا ءاودال ) بسكمو بذاح ىنعملامن

 فحقلا نم سأرلا ىلعاوهو 6 غامدلا ءالتماو ) طاشن و بيطالب اهلقث ىا ةمجعملا ءاخلا مغب
 توه ىذلا موالاهب ىذلا هناضعا ءاخرتسا ثروت ةدعاصتم ةرخنا تابوطر نم ىا

 لكالا نم ليلق ىا اهلحم ىلعوا نا مسا وهو لكالا ةرثك ىنع فطع 6 هتلقو ) اريثك اريخ

 ىلعو ىا ميلا ركب ( سفنلا كلهو) ةمسقلل ياستلاو ريسيلاب ىضرلاىفا ( ةعانقلا ىلءليلد )

 عفرلاب ( ةوهشلا عقو ) اهعابتاو تاوهشلا ىلا لدملانم اهمنمو اهءث ىلع اهمكحو اهتردق

 ارح لطم قركتم. ةياقام ةلع اقطع الرج -ىل لا زاؤكو ا( ةيمضالا#لددلم ) مريخ ادتبم

 ا رآ]و لماتك اضيا سفنلا كلم عفر ىزاجملا زوجو ىنممو اظفا ديعب وهو هتلقل ايناث
 ءافصو ) ةلع لكل صا ةمدتلانال ماقسالاو مال آلانم دسملاوهو ىهاظلا ةح ةحصلا نم

 تاذلتسملاىف سفنلا كامهناب ةدلولا تارودكلانم نطالا صول بيسو ىا ( رطاخلا

 ةميقتسملا ءار الا باستكال ةدعم سفنلل ةوق ةدشثىو هاكذل ىا ( نهذلا ةدحو )

 روتفو ةلاذرلا ىا ةلءهملا نيسلاو ءافلا مضب 6 ةلو_فلا ىلع ليلد مونلا ة رثك ناك )

 ىلعو ىا ( ةنطفلاو ءاك ذلامدعو ١ ةينلا فعض ىا حتفلاو مضلاب ( فعضلاو ) سفنلا

 ىا ( لمكلل ) ببسم هريخ ًادتم ءاكذلا مدعوا نال ناثربخ ( ببسم ) هلوقو اهمدع
 هصئاصخ نمنا ىور ةدابعلاب مايقلا نع زجعلا دوعتو ىا ( زحعلا ةداعو ) ةعاطلا ىف ةلالملا

 ( رمعلا عييضتو ) ناطيشلال مت نم امهنال ىطعال و ب ءائتبال ناك هنا مالسلاو:ةالصلاهيلع

 ةف رعم ىلا تهجوت اذا سفنلان الة يقيقح ةعفنمالب ىا ( عفن ريغىف ) ىناثلا نكسنو امهفضب

 هلق ركف ةحو ليت قدصنم اهدءاست هلا اهل دن ملو لمع ةلوازمو ءىث

 علان ع يهغاعزلا ولا و قكألا طك كلو جازملا لادتعادقفل لقعتو ظفح ةدوجو

 رمعلا ةعاضاو لمالا لوصو نع ندياا زج لبوصح عم لكلا اهداتعاو لمعلاو

 هكرتو هلاها ىا (هتلفغو) هتظاغو هتدشىفو ىا ( باقلا ةواسقو ) لجالا ةدم عفن ريغىف

 دهاشلاو )ل هحركفو هيررك دب هتايح نال هنلق 'تومو ىا ( ومو ) هتعفنم ليصحت نع

 2 زعال



 هي 70١

 اا ثروت مونلاو لك الا ةرثك نا نم هانرك ذام ىلع ىهاظلا ليلدلاو ىا ( اذه 4

 سفنلا عوج د ةركفلا ىلا ةجاح ريغ نم ةرطفلا لئاواب ةهيدب ىا( ةرورض لمااقيإو

 دحاو نم ةكنا نئئالاو ننالا فص دحاولا ناب ءااكو اهطانس و اهضيقو اهشثطعو

 35 وصنم صو ان ريغ نهو و ةنساعم ىا ) ةدهاشم دح وو ( زييعلا ىلع ةرؤرصض بصاو

 ةىم ااعاتةمالش ىا ( ارئاوتم ) انيلع ق.س نمث انيلا ىئوري ىا ( لقنيو ) هيلوءقلا ىلع

 بذكلا ىلع مهئطاوت ةداع ليد سس سوس سا نع ماوقا ريد حالطدالاىفو 07 كعل

 لضفا ةدلك نب ثراحخلا لوقك ةّشاسلا ىا « نيفااسأا ءامكحطاو ةمدقتملا مثالا مالكرم )

 ةرنك تاقلا اههيوسم ناتلس ءامكلا نم لوقو ينيك ال لة يع الئ

 هناق مونلا ةرتكو كانا مالاسلا امهيلع نامل هنسالا دواد لوقو مالكلا دمك لكالا

 ىُدعألا لوق لوالانمو 4 اهرانخاو برعلا راعشاو رب مهل امعا ىلا سانلا جاتحا اذا كرش

 رمغلا هَ وس ىورتو ءاوشلا نم 37 اهب ملا نا مط ةدد> هيفكت

 لاق هنم راثك الا كرت لاق لكالا لضفاام رصيق هللاق دقو ةدعاس نب سق لوق ىناثلا نم :

 دنع ناسنالا فوقو لاق لقعلا لضفا اذ لاق هردق نادنالا ةفرعم لاق ةمكملا لضفا اف

 نيعباتلاو هباحصلا نم ىا ) فاخو فئاس نو دا 03 اس ثيدحلا حو 03 هملع

 انهمرك ذ انك رث'اعاو 0 ىف الام كرد ىا ( هيلع داهثشتسالا ىلا جاتح الام 0 ءىجيسأك

 ادامعاو ءانب ىا 6 هب ىلعلا راهتشا ىلع ) ىنمملافىا 6 اراصتقاو ) ظفالاف ىا ( اراصتخا
 42 نيذه نم دحا دق م هيلع ىلاعت هللا ىلد ىلا ناكو 0 هرتك نايل هن رهد ىلع

 ىنتكاو امهنم هبذخا ىذلا دخلا اذه ىا ( اذه ١ ةعاطلا ىلع ةوقو ةينبلل اظفح هب عافتنالا

 لامكل 6 هتريسنم ) عنعالو ركشبال ىا لوهجلا ةغيصب ( عفديالام )) اهريغ بلط نع هيف
 هريس قفاونم ىا 1 هيلع صحو ث هرعغ ىا 16 هن سمأ ىدذلا وهو 0 هتله 2 2

 لاق 3 سلو نك ءاسبلا بمغواو الاب هلمعت سان م باع لاق ةلو صوم وأ ةدازاك

 هلوقك ففخنو هرأو فادح لب

 بالا مظعا نم هَ ءاقو دوع »+ امسال ناعالابو دوقعلابو

 هظح الم عءاصوصخ ىا 4 رح الا اهدد>ا طا راب 0 ىحال يح هيفو ىزاح+لاهررق اذك

 هداز َةِلَأ اريثك هتام دنع مدننو ناسك ةنامح ىف رسحتف اذهك" مانتف ةدامعلا نع ترتفو

 انقر ( ىلاعت هللاهحر كما لاقام اهم اناث الآ رابح الا نم 1 ليلدب هداعم مول

 لءارش ) ةنسلاو باتككلل ىا ( ظناحلا ) نيتحتش ( ىفدصلا ) ةركس نبا ىا( ىلع وبا
 لاك ىلع ليادبو دخالا ىعوت دجال ناب اذهو ىلهناللما نود ثب دخلا اذه ىا ( هيلع

 تت 2 وق ت ةعحت



 . ةقففلا سس
 قطنلا اماو ءافلا لدب ءابلاب ىوريو ةحوتفم ءافلاو رسكتو ةزمهلا حتي ( ىناهفصالا )
 ءاملاب“ برغملا لهاو ءافلاب نولْوُش قرسملا لهاو ليق ىمراف ظفاف ءافلاو ءابلا نيب ةدحوع

 ادبا ولحم الاهنا ناه.صا فرشنمو قارعلا ىحاون نم محلا دالب نم ةميظع هدم ىهو

 نيثالثد ورع مهنم لمامل مالسلا هيلع ليلخلا ةوعدل مهؤاعد باحتس' الجر نيئالث نم

 6 ظفاحلا يمن وباانثدح ) ىناسملتلا» ركْذ اذك كلذب مهلاعدفهباونما ليلخلا اوأر املف ب رحل
 قحسا نيدمحا نب هللادبع نبدمحا مين وبا رصعلا ثدحم ريكلا ظفاحلا وه اذه ىلا لاق

 يلا تنل ل دال ل دج لاوس الا فراش ةة9اهششالا أوما قنا "نطو لا

 وعااذه ( دمنا نإ ناماس انثدح ) ةريثك تافنصم هلو ةئامالثو نيثالثو تس ةنس دلو

 نب بوبا نب دحا نب ناملس مساقلا ونا ايندلا دتسم تدثلا ريكا ظفاللا ىط-اولا مامالا

 هتثادحىف هب لحرو هوبا هب ىندعاو نيّتثامو نيد ةنس دلو ىعاشلا ةمدعملاب ىمخحالا رياعم

 ناهفصاو ةرصبلاو ةفوكلاو دادغبو رصمو نءعلاو نيمرحلاو ماشلا نئادع عمسو

 محعملاو ريبكلا محملا فنصو خيش فلانه رثك !نع ثدحو كلذ ريغو ةريزْلاو

 هيف لا ريغصلا محعملاو ىحوروه لوه ناكو هيلع بعت لدج باك وهو طسوالا

 ( لهس نب ركب وبا انثدح ) ةئس ةئامشاعو ةديفم ةريثك تافنصم هلو اثبدح خيش لكنع |

 مو ىدهم ناو بهو نإ هنعو هريعو لودكم نع ىور سادنالا ىخضاق ىصخخلا ْ

 ناربطلاو ىواحطلا هنعو ةفئاطو ثنللا بتاكو فسوب نب هللادنع نع ىور ىطايمدلا ىا |

 ىلع ثعللا بتاك ىمهلا ىا )2 اص 41 هللا دع انندو ( ني انو عسل قة قوت هعامجو

 قلخ و نيعم ناو ىراخنلا هنعو ةشاطو ىلع نإ ىعءوهو طاص 526 ةبواعم نع ىور هلاوهأ

 ىرضمحلا وه ( طاصن, ةيواعم ىتثدح ) حبسوا ثدحالا هتأرام ىنا رعشلا لضافلا لاق

 نإ رميا 2 مادقملا نع هتدح ١ صقح ىضاق ىاشلا قاطلا ىا ( رراح نب ىحن ناز

 ةفاضالاو اعونم ءاملا عقر تاغل هو ىلحخلا لاق فرصصل دقو فارصنالا مكعل 4 0-50 ىدعم

 ىلاعت هللا ىلص هللال وسر نا ) انه هل هحوال عفرلا نا قالو ىهتنا اعونمتو افورمصم

 رربغلا نم هيف امل نطب نم .ىرو ( هنطب نم ارش ءاغو مدا نبا المام لاق ملسو هيلع

 ( مدا نبا بسح ١ مارملا ماقهىف اهئمارش نوكيف ايئدلاو نيدلاداسف ىلا ىغفب هؤالتماف
 ىلع اضبا نكنو فاكلا حش دقو نيتمضب 4 تالكا ) هيفاك ىا نينلا نوح

 انه دارملا وهو ةمقللانم مفلاىف لمجي ال نوك لاو مغلاب ةاكا عمح مهضعب هب حرصام |

 ةلف ىلا ةراشا تامقل ةباورىفو اهددع هلق ىلا داشرا ةرمثعلا نود امل وهو لقال اهع>ىفو

 عست وأ عبس ىلع رصتس هنع ىلاعت هللاىذر ر# ةداع كلذ ناكو ,ناسملتلا لاق اهردؤو

 سبل ىللدال انهه هزيوجتو لكالانم ةرملا ىنمي ةلكالا عمح وهف نيتحتفب اماو

 ١ نم (

 تالكا مدآ نبا بسحب ىذمرتلا ةياورو نمؤملا بسحو ململا بسح ىوويو هلحيف



| 
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 ١ لهاكلا ندل نه مظع كيرحتلاب و مضلاب دم فيلو ل رمار مغب 6 هبلص نمش |

 هيف رهظلا نه ءىش لكذا هتزج يل لكلال ةيمست ىحلدلا لوقف سوماقلا ىف" بحعلا ىلا

 وهوندملل قاسلا 0 هيفو ندنلا هن بلصلا صخ مم ثحن هيف باص وهف راقف

 ىوقّس و هفعض نم هظفحام زواحتسال 31 نع ةيانك وهو 0 هع عطق ن هدانا” ةلصا

 6 ةلاح ال ناك ناف و هيهلا ةفص ةماقالا نال ىزاخحي ةلا ىف داننسالاو هير ةعاط ىلع

 نيتمضب (ثاثف ) هتللا ةماقالانع زواحتلانم قارفالو ةليحالو دبالئا مكيو ملابغ حت

 ءافلا حتطي 6 هسفنل ثلثو هبارعشل ثلثو هماعطل ) هنم ثلث ريدقتلاو ادتبم ماللا نكستو
 ة.ظاوم هلوهسو ةلَفَع مقرو هوهش كش هفرو ءاكمضص عون لصح هيو همت ىا ْ

 كلادتعا او ندنلا هذ هاظئاحمو ةدالملاو ةواسسقلا نه صاختلاو ةدامعلاو ةعاضلا مولع

 ةوق هيف اب عنش ملو هنطب ”العنادبال ناك ناف ريدقتلا ليقو ةلاعملل جاتحلا ريغ جازملا

 / كبارشو كمامط ظفاب هركذ و ىحلدلا مهوتو بئاغلا ريمضب ةححصملا خسنلاو دمتعملا .
 لودالا مث سفنلا جور اسيلاخ هثلث كرتيو بارسثلاب هثلثو ماسعطلاب هنطب ثلث الميلف

 عمسو باوصلاب لعا ىلاعت هللاو باسطملا ىلا ةبيغلا نم تافتلا هاب للعو كسفنو
 , ةرتنع لوق هنع ىلاعت هللاوضر رم |

 لك أملا يل ازا يسب لفطا واع واعلابف ل عتب اهدقلاو

 قدص دقلو ةئلاب لكأملا ميرك لوأتو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلع هللا لوسر كاذ لاقف “

 ىل فدوام لاق ع هيلع ىلاعت هللاىبص ىتئلا نا ىورو ةهدع ىلاعت هللاىضر هليوأت 2
 ةرورمذىىلا دئاع ةلاحمالنا ثيدحلاىف ليئام نسحامت ةرتنعالا هارانا تيمحاف طق ىباسعا |

 لقا, نيد وهاب هنطن ا فر مجعللاا_كدقؤبةجاءالا ا نابضكتسالاب نيغ قر كلقاا ناو كالا

 لكأيلجرلا هللادبعنب لهسا ليقو اذه ةلاحالو دبال ناك ناف هلوقل عبسلا وهو انيماع ا

 لاق لئالثف لبق نينمؤملا لكا لاق نيتلكاف لبق نيّيدصلا لكآ لاق ةدحاو ةلكا مويلا ىف |

 ىلاعت هللا ىلص هللالوسر نا اهنع ىلاعت«هللاىذر ةشّناع نعو افاعم كل اوس كلهال لق

 اود: كاق أ زيمكا لك نافإ ار هب دنا نين عضو امالغ ىرتشينا دارا اذا ناك ملسو هيلع |

 أكنت اهلا 'ىاأ (ثردلاورلكالا انك نه ماونلا ةرثك نالو) مؤشلا ن٠ لكلا ةرثكر قاف

 (ىروثلا نايفس لاقإب للعلا نم هريغو فعضلانم نوكتدقفالاو ابلاغ امهترثك لجان م

 هريغو ردكألا نانع ىور مانالا ءاملعنم مالعالا ةّثالا دحاوهو ةليبق ىبا ىلا ةبسن

 كثكام كارابلا/ خب !؛ةنانب ةقسلا هلا ةل جرخاو مهلاثماو ةيعشو كلامو ىعازوالا هنعو

 ماعطلا ةلَشإ) هقح ىفؤف ملكتي مل نملق ذا هلاثما ىفو هبف ملكك نب ةربعالو هنم لضفا نع.

 | اريثك اوبرشتف اريثك اولكأتال فلسلا نط .لاقؤ) كان ةغيصإ .( ىلا كوس «كلع
 صهاوملا سفناوه ىذدلا رمعاا؛ صقنل ازيتك اوفا تو ىا (اريثك اورمسختت اريثك اودقرتف

 ١ نعىا (ىوردقو) ازمكا ,اورمدخعتو 0 ذا دازى اد حتا لاقو ةنعتمملا لودصالا و اذك

 ا قانا لا 25 ٠١ 2 ف تتم هنت. دعت داعتصمما تاونات 7777 جت كا تاتا هدو دفاع تعمم هامش هرم همس تسمم م عج
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 د ةفطخنا# س
 1 ناك ام هلا ماصطلا لنا ناك 5 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هع 2.١ هربغو + 3 هيج

 ثحهشو ماعطلا ىلع ىعل )(ىدبالا ا ىا) ىلاو الا ءافلاو ةمدمملا حاس دا

 ةاساوملاو ةواخسلاو سفنلا م ركىلع ةلالدلانه هيفال هدحو دحا لك أبالنا ىلوالانأ ىلع

 فص ءافتك الا ىلع لك الل المح ةيناعلا ىنكي ةسسرالا ماعطو ةعب رالا ىتكي نينئالا ماعطو

 رسسدقو ارح رهو نشالا توق دحاولا عش هلب وات رب رج نع هيوهار نا لاو ع.شلا

 ىنلا ناب كمملا7 ىف نيةتساو ةددشلا و ق.طلاب مهضعو لالا ة رثكب مهذعي ففضلا

 ىدبالا ةارك" ىلع ىا ففض ىلعالا ب زي نم مبني 1 و هيلع كليم هللا ىلص

 ءاللان ليقو ميجلاب 0 ءامطعلا اند نم رثكا ةلكالا نوكت نا وه ليقو سانلا عم

 دونك تلاو قس .كلا قع نيتمحمملا ءالط اغااو نيشلاب فاظش ىلع قايالا 3 هرادقعإ .اونوكي نا

 (اعيش 53 هيلع ىلاعت هللا خلص أقف لا .فوح ءىلدع م اهذع ىلاعت هللا ىذر: ةشئاع نعءو)

 هضراعن الو هاور اللعان درت يفي زبجتت (ةنفإ رن: كوخ ييتتت 5

 سف هماع ىلا_ت هللا ىلد هللا لوسر مف 5 انهننع مشم ةنيدكم ةلقعا ىف هعيش مهفا أم

 ناف نييلاوتم نيموب ريعش زبخ نم ةياورىفو هليبسل ىغم ىتح ريزبخ نم اعابن مايا هثالث
 عيشلا ىلع كاز قط ءالتمالا 2 هفينح ونا لاق 35 هحح تساف هفيعض موهفملا ةاالد

 فاشتسالا ىلع ركلابوا اهنع ىلاعت هللاوضر ةشئاع ةياور ةلنم نوكيف حتفلاب (هناو)

 مدعل (ءاهششالو اماعط مهلاسبال هلها ىف ناك ) مسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هلوا:ناشال ريمضلاو

 (برش) هوقسا زوو (هوقسامو لق هومعطاامولكا هومعطاناإ هالوم ريغىلا هتافتلا |

 ' ءاقءافف ءابلوالاو ءاسالا قيرظ وهاك هلاعفا رئاسوف هلاح بلاغو .هادآىف هبأدب ناك اذهو
 مومعلاْتح نم ثيدحلا ىهاظ ىلع ادراو اضارتعا رعشتسا امل!فنصملاو ءاقبلاو ءانفلا

 6 اذه ىلع ) ضرتعينا دحال زو#الو ىا لوهجلا ةغيصب ( ضرتعيالو ) هلوقب هعفد
 ةريرب قح ىف عفو ثيدحي ىا رسكف حتفب (ةريرب ثيدحيإ اماعط مهلأسال اهلوق ىا
 امف ىا (هلؤقو) ةيشدحوا ةطق اهنا فاتخاو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعل ةالوه هو

 ين لا تارا :ةزاخللا نلاويقلا ودان مضب (ةمربلارأ ملا) هنع ناخيشلا هاور
 مهداقتعا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ةنظ هلاؤس بيس لعل ذا اي حتشو نوكسف حتشب

 قدصتملا كلم اذا هنا هو ( هتنس ناس دارأف ) 5 نا دعب وانو ىا ( هل لحال هنا

 هلوق هايا اكلم دعب هل هلح مهلهج هنظ ديؤيو ةيده اهلكا ةهل لح ةفقدصلا هيلع

 مهيلع قدصف هبهيلع) نوصتخمال ىا (نورئاتسيال مهنا هملع عمجهيلا هومدشمل مهارذازب

 كلذ مهلهج هنظ ىف قدصف ىنملاو ةباآلا ىف هب .'ىرق ام اهفينتو لادلا ديدشتب 6 هنط

 دروام ىلع.هدعو قدص ىف 5 هسفنب هتيدعت زوجو لاصيالاو ىذا باب نم نوكيف

 (هلوةكو)

 هاا بدا يللا اظظ#كأكأإ>>>ب””صااااحئكلااااا0ب7600008181 ت1
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 مال ف اقداص هدجووا هنظ قفحوا هدعو هللا ١ هلامكقدص دقلو ىلاعتو هناحعيس هلوقكو ّ

 ةلداسم هيف ىا ا انلو ةقدص اها وه هلوُش هيما نم هواهدام مهل نيبو ) كلذ 1

 ةقدصلا مك نم لقا دلما اهئادهاب .محللا اذه ناف ةيليح نم فالتخاو ةيونعم : ١

 .ناك هنا ىور ( نامقل ةمكح ىفو ) اهنع هئزو وا ىنغ اهنم هارتشاول (5 ةبهلا مكح ىلا

 دواد تخا نا وه لاقو اطاخ ناكو قثدعلا قزرف اسوت ليقو اراحن ايشيح ادبع 1

 دواد كرداو ةنس فلا شاعو رزا دالوا نم ناك لاقو هتلاخ نبا ليقو مالسلاه.لع

 ىوريو اس ناك هنا ىلا نورخآلا بهذو الو ناك هنا ىلع نورثك الاو علا هنم ذخاو

 ناك نكلو اسن نامقل نكي لاق مالسلاو ةالصلاة يلع هنا امهنع :ىلاعت هللاوضر رمع نبا نع

 هلم نا ىف هريخو ةمكحلاب هيلع نف هبحاف ىلاعت هللابخا نيقيلانسح ركفتلا اريثك ادبع .
 كناف ةءاطو اعمس ىلع تمنع ناو ةيفاعلا ت تاق ىتريخ نا براي لاق قحاب م 5 هتفاخ

 اذا)هي الاى اههع ءىرق م اهرمس "و هنا حتف زون و ةقفشلا ريغصلا وهو ( ىن اب ) ىناصعتس ا

 2 اهئدع ناك_ساواهريسك زوجحمو رسكف حتش ىو ايارشو امان ىا ) ةدعملا ت دلما

 ماسعطلا عضوم رسكلابو ةملكك ةدعملا سوماقلاىفو ىلحلا هلّقنام ىلع اهريسكا و مبملاحتف

 تناموا تافغ ىا ( ةركفلا تمان ) ائريغل شركلا ةلزنمب انل وهو ءاعمالا ىلا هرادحا لبق

 ىلاءت ةلوقىف ةيفوصلا تلاق دقو بارسشلاو ماطعلا ةرثكب بولاقلا .اوتيمال دروام هديؤيو

 ايندلا اومهفل ءاسلوالا هللا هبرضض لثم اذه ةضوعبام الثم برعضي نا ىدحئتسال هللا نا

 ايندلالها كلاذخو تعبش اذا تومتو تعاح اذا ىل ةضوعبلازا كلذو اسهلهاو

 (ةمكطاتس رخو مهةكلهاو مهبولقتتاماو مهتذخا اهيلا ١ ونكرو ايندلا نم اًؤالتما اذا

 ناستك او .ةيلقعلا' مولعلا,ساستقاب_!نسفنلا لاك حو .ترهظ امو/تنكس,. ىا ءازرلارسكب

 تاكو ةياور ىفو ( تدعقو )) لمعلاو ملعلا ناقتا ةمكللا ليق اذلو ةيلقنلا قئاقحلا .

 عناملا مولا نه اهي رتعنام بيسإ اينع تاك وءاونم تاقئلو ثزتف ىلإ © ةدابعلا نع ءاضعالا 0(

 بهو نب مساقلاىلع أرق ىكلاملا هيقفلا نونحسب بقلملا ىخونتلا ديعس نب مالسلادبع
 باك فنصو هيلع أري لو اكلام كرداو برغملاب ملعلاىف ةسايرلا هيلا تهتنا 2بةياعاز

 نيعبرا ةئسس ىت ون كلام باكا نم دحال للصح ملام هل لصحو كلام بهذم ىف ةنودملا

 ةنس تام دباعلا ىرصملا ضيفلاوبا وهو نونلاوذ ىفارقلا دنعو ىناسملتلا لاقو نيتئامو

 دحاو رصع ىف امهنال رخ آلانع ايوار اهدحا نوكي نا نكميف نيتئامو نيعبراو سمح
 متينملالو همامتو ىناسملتلا لاق ( عبشي ىتح لك ينل عفنالا هجولا ىلع ىا ( علا حاصيال)
 ىراخيلا هاورا5 ىا 6 1 هيلع ىلاعت هللاىلد هلوق ثيدحلا حيك ىفو ) هبايث لسفب

 لكالل ) ءاسطولا ىلع ( نكملاوه ) انهه هنم دارملا ىا ( ءاكتالاو اثكتم لك 1 الفانا اما)

 عمر دوءقلاوه منه دارملا دذعقتلاو دوعقلا ىف دامعالا لاك ىا ( هل سولجلا ىف ددعقتلاو



 سيلا 7.5 خم
 أه دمدعل ىلا ) ةميوال ة.ساج عمج ميلا رسكب ( تاساجلا نكس نه ) ةئره ىايلغ لي ) ف 1

 ا
 ا

 ريثكلا ىا ( لكالا ىعدتس ةئيهلا هذه ىلع سلاخلاو ) ةئط والا نم ىا ( هتام ىلع سلاجلا

 ناك اا 539 هءاع قلابعت هللا ىبص ىنلاو ( 20 هرمشو سفن ةوهشل ىا (هنم ر نحس ا

 زفو:سسا نم لعاف مساوهو ز ةوثالسملا نمؤلك ا 16 نفوتملا"سولجأ لكالل ةَسواَج ظ
 ه-ياجر ىلع لقتساوا هيلا عفرو هيندك ر عضو وا نكمطم ريغ اهيف بصتنا .هتدمق ىف |

 هوج ولا ضعبىف ةدك ؤم لاح (ايعقم هلوقف سوماقلاىف اذك بوثولل أيمن دقو اًمئاَق وتسيملو |

 ضرالاب هدمةم اقصام ىا ليقو زافيتسالاو زافتحالاوهو هتك ر ىلع ساخن نا ءامقالا ذا '

 فيلبس رن نع رازبلا هاور امكىا (لوش وزد هب دب : ضرالاىلبع عضو ه.دؤفو ةفاس امصان

 لوب ناك مالسلاو ةالصلاهيلع هنا ءاربلا ثيدح نم هدئاوف ىف ىبئاشلا ركوناو فيعض

 نيف رتملاو كولملا لك ًأاكال ( دب ءا لكأب اك لك ١ )هيلا اداشراو هنم اعضاوت ىا ( ديع انا امنا )
 كٌساجاو ) اعوف رم اهذع ىلا عت هللاىذر ةشئاع نع نسح دنس ىلءءوباو دعس نا دازو 0

 سيلو) دبعلا برش م برشاو ىدع نءاوةببش ىنا نباو ىمايدلا دازو (ديعلا ساحي اك

 هريغاو هل لماشلا معالا ىءملاوه لب ( نيققحلادنع قش ىلع ليملا ءاكتالا ىف ثيدحلا ىنمم

 هءاروام ىلا دانتسالاوا هيقش دحا ىلا ليملاف ريصحتم ءاكتالانا ند ةماعلا مهفام فالخم

 اذه ىف فااخ ىاطلانا نم لاكالاف هركذامو انهه فندملا هلاقام نيب عمم اذهبو

 هركنا اذلو نيينالادحا ىلع ليملا هنا ىلع ءاكتالا اول اسكا مهناو سانلارثك 1 ليوأتلا
 لثموىا(كلذكو) ملعاىلاعت وهناحبس هللاو هينج ىلع لئاملا هيدارملا لاقوىزوللان ا هيلع

 ةسفنلا هتاقوا فرصيل ىا ( اليلق ناك 2-0 0 ىلاعت هللاىبص همون ) اليلق هلكأ نوك

 تنغاىتااةحب رصلا رامخالاو ىا (ة>بحضلا راث الا كلذب تدهش إ ةنالاهتاداعو هتعاط ىف

 هللا لوسر لاق دقف ) اليلق همون نوك عم ىا 6 كلذ عمو ) اهترتك دازإا.نع'اهترهش

 ةظَعب هلكدم وف ناخيشلا هاور 56 ىباق مانيالو نامانمت ىنيعنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبد

 ليلدب ىحو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءادنالا ايؤر ذا مانملاىف هياا جوا اذا ىحولا ىيا

 ىلع همون ناكو ) كحنذا ىنا مانملاف ىرأ ىنا مالس ااهياع ميهاربا نع ةياكح ىلاعت هلؤق

 نون حتف ( انها رسبالا بناحلا ىلع هنال مونأا ةلقىلع) كلذب ةناعتساىا (اراهظتسانعالا هساح

 لهتسو زمهلاب ( بلقلا ءودها ) قفواو نكسا ىا ًادها ىوزرو ىهشاو.ذلاىا زمهف

 ١ (دئتيح ةتطانلا ءاضعالا نم )ف هب قلعسام ءودهلو ىا ( هقاعتب امو )ب هنانئءطاو هنا وكس عا |

 تر اربارم هنالك سيما مادونا لا هكويؤ بالا نع محا نجح نأ
 قارغتسالا ىا 2 هدف لادةةسالا كلذ ل ىىدة سف ان ركذام بدمع كو هيلع موذلا نادال |

 مان اذاو ( هن للم لوطو ىا )ا لوطلاو ( داد.ةسالا ىعم هلعاو لالالا ل طع مونلاىف

 نكمطي ملو رقتس مل ىا مال دكو فاق حف 1 باقلا قاعت نمءالا ىلع مئانا

 ىا ميلامخب 4 هاروخلا و و ةظفب لن تناول و مونلا نك ىا( ةقافالا ) دوما معرتانو



 شيال ه4 كا

 | لفسالاهف رط اللثام باقلا عضول مونلا ماعف 2 )ع قفار ةتسالا م0 4ع .اغيملو هلعيملوا 4ع 7 ل

 عضول نءالا ىلا ةلئام افي ةرارهط اذا مسا لدتءيق هلع ةرارحلا ارقام نيد الا علا

 تنام ىفانسال رسيالا نود نءالا بناحلا ىلع همون ةمكح ناس ىف ليلعتلا اذه مث هيف دبكلا
 نمايتلا ىف امو هلك »سما ىف نمايتلا بحي ناك لسو هيلع ىلاعت هلاىلس هنا حيبحصلا ثيدحلاف ظ

 يكب مهن ام اعاب ١ مهب .تكالءاطعأاو نيعلا لها ىلع ىلاعت واجي سوقلل عام الو ىنعمو اظفل ن تاق

 عر 17 حدقلا قفتنات) 0 1 ةانطات ويه اع (ناثلاب رضلاو)

 © الاوحاك :ك ) ىندالا ب يصتااب زافوىفو الا ظألا ىنطصملا هنم زاح امن هئداي زب راختفالا ىا

 ةناكءايدنالا منا رش ةهج نم ىا (اعرشإ) هيلع عمحش ىا ( هيف قف حاكتلا امأ ) نيدومحلا ىا

 لاحرلا ةَقاخ ىف ىا( لامكلا لياد )ل 223121110000 ءالكللاو ءالقعال ىا(ةداعو )

 هترثكب رخافتلال زي و )هلبق امل ريسفتلاك راو عفرلاب (ةيروك ذلاة حو لكالاةلق عم اصوصخ
 ةش رط ىاءايلا ديدشش ( هب داع ريس هب حداقلاو) ةرب . هراكنا نا ثرحن ىا (هفو رعم داع

 ةن_هف ) ةعيرشلاف هب حداقلاو هترزثكب رخافتلااماو ىا ( عرشلا ىف اماو ) ةثداحال ةميدق

 ا هذه لضفا ) ىراخللا هاور 37 سابع نبا لاق دقو هوك هل وقم هاو لم ىا 14 راو

 ١ هتلاىلص هيلا اريشم ) نهنم مست هل حبا ثيح (ءاسن اهرثكأ )ءانل اهدارفا لك ١ ىا م ةمالا
 هدد نال هل ولا هرمدع ىدحا مالسسلاو ةالاصلا هيلع جوزت دقو ) سو هيلع ىلاعت

 هب ود ص نا هر ذاك (يلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقو  هدعب تايقانلا اهادعامو بشرو

 ا لعاق مسا مكب هانم ناف) اولسانت ا َْق دير 0 0 اعوف م رمع 50 نع هريسقل ىف

 ىناربطلا ظفاو ةخسن ىف اك (ةميقلاموب) ةفلاسلا ىا ( مثالا) مكترثكب رخافم ىا ةاهابملا نم
 هحام ناو قاسنلاو دواد نا ةياور ىفو مثالا مكب راكم هناف دولولا اوحوز' طسوالاق

 لتنتلا هتيشاح ُّق 5 لاق ( لّستلا نع 0 ناخشلا هاور 6م » ىهنو 0 مالا مكب راكم أناف

 قل ماقملا ىف هز مدعو ىهتنا الش هيلا لّقو ىلاعت هلوق هنمو ايندلانع عاطشتالا

 ١ ةءيرش نم هناف هدكعو ءاسنلانع لجرلا عاطقنا وه انه لتبتلاب دارملازا باوصلاف

 سبرغ بيرقو نئاب نااكب هع ربعي اصاخ اعاطقلا قلاب هجوتلا ىلا قامخلاب بلقلا قلعت

 كاوجج الان ٠م ةرداصلا لامءالا ىلا ارظن ةيقوصلا تارابع فالت>ا ىلع ىدرف ىشرعو

 عم نه 0 هلوشا 4 0 6 ةريثك دناوذ نك حاكتلا ىف أ )2 هبقام م ( ةرهاظلاو هنطابلا

 هرن نيذللا ) امها تك هضوخ ىا عر !| صضءول 1 رملاو 0-2 ال اهءقد ىا ©( ةوهشلا

 ءاطلا حش )0 لوطاذ ناكنو 7: ارياعلا هاور ايف ىا 6 هلو 5 و هيلع ى !اعز هللا ىبص امهيلع

 هناف جوزئيلف 0 ةءانلا مكن عاطت ءسا نم نيذيشلا طفاو ةقفتلاو رهملا ىلع هعسو ةردق ىا ْ

| 

 هه ( هنت ظ 9 هه وذ ه1 يجاد عنما | م هال كك هال تا
 لوس ؤملا لف لك اوف نم نيتي ره ىأ( جررفلا يطع و رم ص |
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 تاه ؤملل لقونومنسمت مم ريح هللانأ مهل زا كلذ مهج ورذ اوظفحت و مه راصن | نه اوضغب

 ءاحو هلموصلاف ال نهو ثيد-حلاقابو نهجورف نظفحيو نهراسصبا نه نذضغي

 حدشام)ةوهشلا ءاضقنم هنوك عم ءايلوالا نس ىا (ءاماعلاهرلىتح ) قاسنلا هاورام ىلع

 ىقملا ىلع موح رملا انخيش ناكو اسمتاذإةسهو اهتاوهشو اسندلا هذه ىف ىا ( دهزلاىف

 ( هللا دنع نب له لاق ) هيفصيو هروني هناف حاكتلا الا باقلا ملت ةوهش لكيلوَس

 بيبحتلا نم لوهلا ةغيصب ( نيبح دق ) دابعلا لو او داهزلا لجا نم وهو ىرتستلا ىا

 ىا لوهجلا ةغيصب ( نهيف دهزي فيكف نيلس رملادبسس ىلا ) ةبويحم ءاسنلا تاعج ىا

 ءاماعنء وهو (ةنيعنإل 1 وحن و ) نهنع ليملاو ا ىف دهزلا ر وصنو زوج فكف

 نيعباتلا مالعا نم نيثالثو ةتس نايفس كردا ميعأ ونا لاق قاخو دما هنع ىور ةئسلا ١

 ناكدقو ) سرعءلا ىلا قاتشا ىنا هللاو فرس ءاسنلاىف سدلاضيا ىروثلا نايفس لاق دقو

 ( ىرارسلاوتاحوزلاىريثك ) رمت نباو نسحلا هنباو ىلع" ( مهنعهللاىذ رةباحصلاداهز

 اذك فية>لاو ديدشتلاهعحىف زاح اددشم هدرفمناكام لكوةي رمس عج ف ف وءايلادب دشتي

 عامجاوهو رسسااىلا ةبوسنم ةليعف ىهو اتيب اها تأوي: ىتلا ةمالا ىه ىرهوجلا لاق مهضعب لاق
 ةيذ الانال هئيس تمض امناو همر>ح نع اهرتسو اهرمسبام اريثك ناسنالان ال ءافخالاوا

 ىلهس ةلهسلا ضرالاىلاو ىرهد ىهدلا ىلا ة.سنلاىف اولاق م5 ةصاخ ة.سنلاىف ريغت دق

 4 1+ تزرسن لاشو اسونربس ايهنال نورتيلا نم ةقتشم اهنا. لو نشفخالا ناكو

 دعبيو عاملا ىا ( حاكتلا ىريثك ) ىهتلا تنظتو تينظت اولاق مك اضيا تيرسستو

 "ا ةويش نساهتاولاموءاهوطاو كرا زيلييف ىلاجو.ةأىلا جوزتا ىنا هنع ىلاعت

 كلذ ىف ىي>و ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا هب راكي نم ىنه جر ىت> لاقف كلذ ىف

 لال عبس اءهنع ىلاعت هللا ىخر ةمطاف ةافو دعب خكن هنا ىور بلاط ىلا نب ( ىلع نع

 نسحلانعوىا (نسحلاوإ نقلطوا نتم نه ريغ ةديلو ةرسشع عستو ةوسن عب راىلعل ناكف
 نيثدحملا ةدعاق ىلع ءانب ىرصبلاان سلا لمتحيو ههجو ىلاعت هللام رك ىلع نءا هنا ىهاظلا

 داهز نم ناكو ( رمع نباو ) هلوق ىلع هعدقتل انه دعس هنكل قالطالادنع دارملا هنا نم

 انالث عماح هنا ىورو لكالا لبق عاسجاىلع موصلانم رطغي ناك هناو مهئاملعو ةباحصلا
 ىا(ءىثش ربع ) مه ريغ نعو ىا ( مهريعو) ةريخالا ءاشعلا لبق ناضمر رهش ىف هيراو> نم

 هنال ةرح ىتام ىلع هرتس ىخ را هنا لبق ءاسنال ا.ح سانلا دشا ىلعز نسسحلا ناكف ريثكر 'ئش

 ىرازفلا بيسملان: ديعس تب بطخ املو دحاو دّقع ىف عبرا ىلع دقع امير ملاك واقالطم ناك

 ندسحلا اما هل لاقف ايلع رواش رفعج نب هللادبع امهمع نباوت نيننأ| هولا :اهيطخنو

 (دحاو ريغ هركدقو ) هلاهج وزف رفعج نباب كيلع نكسملو :قاحما نيدش :نيسشملاوب قالطغ

 وهو لبق اذك هل لها النعم نكسيو لق ئازلابكش 6 :اي نير ٠ هيا ولع نا ذ هكملعلا نه ا

 )نم )

 أ هللاىضر رمع لاق ةيضقلاب اماّتها ريثكلا ظفا داماو مدقتام نمضىف لع هال دقعلا هبداري نا |
 , 9 ا
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 | ةلدلتلا نعي بسلا ازهييقب وملاف) ةولدي لاقثم هع يوزع (ىلاعت ده[ ىتودنم ووش, ىعكو ب علوا
 متاوالا نتومتالو ىلاعت هلوق ريسفتىف لبق اذلو هاضربام عيمج الماعءاقلب نا دارا هنأكو
 هذهو مالسلاو ةالصلا هيلع ةلامسا مايقلا ماللسالا كاكورت نال نود>وزتم ىا نوملسم 0

 وه ناكو نوعاطلا ىف ليج نذاعل نم تتامو دوءسم ىبا نع تيور ةهاركلا ظ

 ةحيص ةخساىفو ( ليق ناف ) ابزع هَللاَقلا نا هرك ١ ىناف ىنوجوز لاقف انوءطم اضيا

 اهيلع عحا ىتاا ىا 6 لئاضفلا نم هترثكو ) هلصا ىا ( حاكتلا ن وك تفك د) يتاقرناف

 هيلع ىلاعت هللا ىتادق مالسلاو ةالصلا امهيلع ايركز نب ىحب اذهو ) ةعيرش لك ىف

 ىد افكت 0 نهيلا تافتلالا مدعل وأ نهنع زدملاب ءاسنلا نم اعونمىا ) اروصح ناك هنا

 نباىا « ىسع اذهو ) ةداعو اعرشىا ( ةليضفهدعت امتع ) ليملا مدعوا ( زوعملاب هيلع هللا

 | نييلال عملو نوذء عطقنا ىا 4 ءاسنلا نم لدن )دق( مالاسلاو ةاللصلا هيلع 0 ةذعسأ ىف م ميسم

 هجو ةعاطلاب هلد رشنا ىا اليتدت هيلا لتتو هنمو هير ىلا امطقنم هلوؤىف ىخلدلا دعباو

 حاكتلا ىا 6 ناك ولو ]) ءامالانم هيلا انمالكىف مدشتام عم ءافصلا بايرا ىلع ىنيال دعب

 ىحي ىلع ىلاعت هللا ءانث نا ملعاف ) امهنم لك جوزتل ىا ( حكنأ هلررذ اك ) ةليضف

 ةييهلا نم لوعف ( ابويه ناك هنا مهضعب لاق م سبل اروص> ناكناب مالسلاو ةالصلا هيلع

 باهي هيحاصص ىا بويه ناميالا ثيدحلا ىفو ءاسنلا نم افئاخو حاكنلا نع انابج ىا

 ركذام ىا (اذه ركن ادقلب ) هيفهلةمهال ىا هعم ةياورىفو ( هلرك ذ الوا ) هيقتيف بنذلا
 ةصش هذهاولاقو) مهوققح ىا (عءاملعلاداغن و ) مهن رهمىا (نبرسفملاقاذح ) نيلوقلا نم

 م هانعماعاو ) مهيلافاضتال ىا (مالسلا مهيلع ءاس الاب قيطالو ) ءاندلابج ونال ىا ( بيعو

 ( اسهنع رصح هنأك اهيئأيال ىا بونذلا نم اموصعم ناكهنا ) اروصح هنوك ىنعم ىا
 لوعقم ىنععي لوعق هلا ىلع ءانب اذهو اهنم مصعو ظفحو عنمو سيح ىا لوهحلا ةغيصب

 ىنعي وهف تاءدحتسملا نمال تاحابملا نه تاذلتسملا ىا ( تاوهشلا نم هسفن اعنام ليقو )

 ةلدخلا هذه رشاس هنكل اةلطموا ةريثك ةوهشىا ( ءاسنلا ىف ةوهش هلت سبل لبقو ) لعاف

 اماو اهطسوا ةبوجالا نسحاو هنع ىلاعت هللا قضر نسمع نع قش 5 ةليضفلا نم اهيف امل

 هتوفن ىتلا ةلالا هذه ىف هل هجو الف ةردقلا عم ءاسنلا برّقبال ىذلا هناب ىحلدلا دييقت

 نامزلا ر>اىف جوز, مالسلاو ةالصلا هيلع ىسبع نا ىناسملتلا ركذ دقو اذه ةليضفلا

 ةالصلا هباع ىفوتيو ركذ دلو هل دلوبو ةئيه> نم ةايما لاحدلا هلتقو هلوزت دعب

 هناف ىحن اماو ركب ىنا نيو هب سو هيلع ىلاعت هللا ىلض هللالوسر عم نفديو مالسلاو

 هاو ةليضفلا لينا ناك اما اذنه هلعفف اهيلغ نيل هنكلاا رشا لبعا عضب كلم ىتح تعمل

 مدعنا ) ءانرك ذ ىذلاىا ( اذهنم كال نابدقف ) ةنتفلا عفدو ريحبلا ضغل ليقو ةنسلا

 ىا ( ةدوجوم )ل ةردقلاى ا ( اهن وك ىف لضفلا امنا و ) لمكلال ىا ( صقن حاكنلا ىلغ ةردفلا

 ):1١( ىلع القارى  ١)

 يا اهنوك ىلع افطع رورجم هنا ىهاظلاو ادم ىجلدلا لاق م اهم مث ) ةسباث اهلحمب ةمئاَق

 ا



 زن 42٠١
 ةيب ري يام ئىا ) ةدهاحمع اما ) ةويشلا ةفلانخخ حاكتلا نع ةردقلا عش ف لضفلا من ٌْ

 ةجاح ريغ نم ةمصعلاب ةنؤملا هذهل ىا ( هللانم ةيافكب وا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسعك )

 هلوق نم زيقلا ىلع بصنلاب ( ةدئاز ةليضف مالسلاو ةالصلا هيلع نيك ) ةدهاجما ىلا

 لوب نا ىلا جاتحاف اهمق عفر هبارعا ىلع ءانب أدتبلا ربخ ىجلدلا هلعجو ةدوجوم
 ىهاظلاو اهعق مدع عم لوس نا هقح ناكو اهعث ىلع ةردقلا ةليضف ىلع دا

 ءاهقفاا ريعاك ةيتار ةلصخال ةدئاز ةليضف اهعشق ىلع ةردقلا عم ةوقلاا نا دارا فنصملانا

 نوكل ةنجوملا ضراوعلا ضعبل كرتتدق دئاوزلا نا كشالو بتاورلاو دئاوزلا ننسلاب

 هذهف اهتاقواو لاو>الاو صاخشالا ضعب ىلا ةيسنلاب اهلعف نم لضفا ذئنيح اهكرت

 نيغلا رسكو مملا مشب ةلغشم ةياور ىفو ( ةلغاش اهنوكل ١ كرتت دق ةدئاز ةليضفلا

 تابيلاعلا تاحردلا ثروت ىتلا تاعاطلا نع ىا ( تاقوالا نم ريثكىف ) اهحتشوا

 امنوكل تالاحلاولع نع هل ةلزنم ةعضاو ىا ءاطلا ديدشتب ( ةطاح ) تانجلا تاضورىف

 ةليضفلا كلت لوصحل اه لاغتشالاو اهعحوا اهتدح ىا ( ايئدلاىلا ) ةراحو ةليممو ةدغرم

 ةطاخلاو ةلزعلاو لّتتلاو حاكتلاك عفانمو راضم اهل ةليضف لكنا لصاحلاو ةدئازلا

 مكحبف انهبحاصواهبلاط ىلا ةيسنلاب ةرضملا ةلقو ةعفنملا ةدايز ىلا رظْنف رقفلاو ىنغلاو |

 ةدنازلا ةليضفلا ىا ( ىعمت ١ فنصملا لاق اذلو هاتفتسا امف قالطالا زويالو هاضتقع

 اسهيلع رادتقالا هل ىطعا نم ىا رادقالا نم لوهجلا ةغيصب ( اهيلع ردقا نم قح ىف
 ماللا ريمكو ملا مضب وه ىتاسملتلا لاق وماللاو ميملا حتشب وهو اهيف كزازت ناب ( اهكلمو )

 )َ هلغشت مل واهيف تحجاولا,ماقو ) هلوق هديؤبو رهظاوىلوا لوالا تلق ردقا ق.ط ىلع ةددشم

 هروضح و هتعاط ىا (هبر نع هعنمت ل ىا هئلاث رسمك و هلوامضب هغل ىقو هئلانو هلوا حش

 نيعلا مضب ةربتعملا خسنلا ىف ةطو.ضم ىهو ىوصق ةيثيم ىا مفرلاب ( ايلع ةجرد ١)

 -و هيلع .ىلاعت هللاىلص دم ادن ةجرد ىهو ) دملاو نيعلا حّتف شحم طبضو اروصقم

 لاكىف عملا عمج ماقمىلا هلوصول هروضحو هتءاطىا 4 هرر ةداعنع نيزك ا ىدذلا

 ظحهل نم لكف ةرثكلا نع ةدحولا هعنمب الو ةدحولا نع ةرثكلا هنححنال نإ وهو هلوصح ْ

 ةدازلا ةليضفلا هذه ليصحتق مايقلا ةن و٠ هلو مالسلاو ةالصلا هيلع هتعباتع ماقملا اذهىف |

 روهالاب لاغتشالاو ةدانزلا هذه كرت هيلعناف ةمترملا هدهيىلا لص مل نم نود مارملا لاك نمهدهلا

 هباستك او ) ةرشعلا نسحو ةشدعملا يما نع ىا ( نهفوق# هماقو ) نهايا هنصحتل ىا ١

 نهيلع بجيام اهسالةينيدلا مولملاب ىا (نهاياهتيادهو) نهبادآ نم نهب قلعتيام ىأ ( نول
 هاه عبس جنو ( ها ا يي اا حرص لبر

 .( نهنصحتل ةدابع ) نهترثك نم رك ذامىا ( كلذ هداز لب ) ةدك ْوملا لئاضفااو ةمهملا |

 3031110 قلل فلم اا ىئاسنلاو ؟اهلا ءاور اك ىا ( السلا هيلع لاق ) |
 طا اسال اا
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 ًّ 0 2 00 جر فدا را تمعلال انذلا كفاح ن9 كايا يضخ 3 كوو اء دالز دل ود ةودعفلاا لف فما عنق ولنا دفا

 عاملا سمعا نم ةداعلا ىلع ديازلا ريثكلا داى ا (هنم ريثكلا ىطعاو) هالوم ةمدخو ءاسادب ١

 ظ اسهئاَشب ةلقل اهيلا هتافتلاو اهب هتالابم مدعو اهنه هللقتو اهنع هربت ىلا ةراشا مهيلا
 اهاهيح ناب ءاعا لوهلا ةغيصب لعفلا درواو اهتاكرش ةسخو اهئانف ةعرسو اهئانع ةرثكو

 ىطدلا لوق اماو هتبحم ىف هيلع روبجلاك هناو هتعيبط ليمو هتليج ىف قاخ امل الا نكي مل

 ٠بابرا ىلع ىنلالاك ةغيصلا عوضوم فالخ وهف هتابج نم نكي مل اها هبح ناب احيولت
 نيذالا بيطلا و ءاسنلا نم هسفنب ىا ( ركذ امل همح نا ىلعثييدحلا اذهىا (لدف) ةعئصلا
 بس# ةلاصالا ىف ىا (هريغ امندإ رومانم ةخنىفو (سانه) ىه ىتلا ةخسن ىفاك (اه

 هلاغتشاو ةياورىفو بمطلاو ءاسنلا نم رك ذاامل هلامعتسان او ىا (كلذل هلامعتساو) ةداعلا

 دئاوفال) هتجرد مفرو هتبوثم دصقىا (هترخ آللب) اهظحد رغىا (هايندل سيل) كلذب
 بيطلا ىا (هنالو) هانا مهتبحل ىا (برطلا ىف ةكنالملا ءاقللو حوزتلا ىف اهانركذ ىتلا

 كريو هتراكوا هتاذ ىلعىا (هيلع نيميو عاما ىلع) ضرحيو ثحيىا (ضحي امئاضيا)
 ءاسنلا ةرشام ىا ( نيتلصخلا نيتاهل هبح ناكو ) ةوهشلاو ةل.ةلاك هتامدقم ىا (هباسا

 (هتوهش عقوال ايطم ءاسنلاو ةكنالملا ناقلو ابوثم ةرثكلاب هتاهابك (هريغ لجالا) ببطلاو
 اهعث ىلع ارداق ناك ولو ةيسفنلا سواسولا عفدو ةيدرلا رطا وخلا عنك اهعث لحالو ىا

 ةلملا دعاوّش ىلواو ةيهبلا بتارملا ىلعا ةريسلا هذه ناف ةبهلا ةيافكب وا ةيضاير ةدهاحمع

 ىلاعت هللا ىوسامم ءايشالا ةنمم رئاسك ايضراعو ايلعج بحلا اذه ناكاملو ةنفينملا ءاحمسلا
 ( هتاذب صتخلا قيقحلا همح ناكو ) فنصملا لاق ةاضرملا ءاغساالا بحنال اهنا ثيح نم

 هتمظع توكلم ةعلاطمو هئردق تومظع ىا (هالوم توربج ةدهاشمف) هللاتاذب ىا

 ءاقيلاو ءانفلا ماقع هنع ربعملا هتاذب روعشلان ع هتديغب هتريضح روضح ماقمىفىا (هتاحانموإل

 نيب قرف ىا ( نيلالانيب لصفو) امتاذو ايريغىا (ني.ْلا نييزيم كلذلو) وحصلاو وحلاو

 ةيضراعلا ةيلعجلا ةلاخلاىلا ىلوالاب ريشالا ةيمسالاو ةيلعفلا نم نيتلمخلاب نيليللا نيماقملا
 هرك ذاماماو ةالدلاىف ىنع ةرقو ظفلب ةروهشملا ةياورلاىفاك ةيتاذلا ةرمتسملاىلا ةيناثلابو

 ةنحلا هذهىلا ةرقلاب هريمعتل ةراشا هيفف (ةالصلا ىف ىنبع ةرق تاعجو لاقذ) هلوّب فنصملا

 اذهب دصق هناكو ةاحاتمو ةحح ىا نيلاخلا نيب ىحلدلا لاقو ةدوملا هذه ةدايز ىلا ءاعا
 لاق نمل افالخ نقوملا ةاحانمو نمؤملا جارعم ىه ىتلا ةالصلا ةالصلاف ىيع ةرّش دارملانا

 قطصملا ىا ( ىواس دقق ) يلعا هللاو ىلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع ةالصلا اهب دارملا

 ١ 6 نب مايقلاب ) ةلءاك ىا (ةليضف) امهيلع ىا ( دازو نهتنتف ةيافك ىف ىسيعو ىحي )
 نويلع ردق نا لكا لالا اذهف نهلجال ءالوم قوقحم همايق نع كلذ هلغشي مل هنا عم
 رادقالا نم لوعفملا ةغيصن ( ةوقلا ىلع ردقا نم ملسسو هيلع ىلاعت هللاىلص ناكو )

 قلعتيامتهيلا بي> ىذلا ىمالاىا عاذهىف) عاما ةرثكب ةوهشلاةوقىلع ةردقلا ىطعا نممىا



| 

 ا

 ١ ةيلالآ.ءنع“ قي ه4 حبب : مام) عسنلاوهو (رثارحلا ددعنم هلحببإ اذهاو) ةءايلا و

 ةددشمو اولا ريكو ءارلا مهب وةففخم واولاوءارلا حف (انيوردقو ) عب رالا ىلع ديازلاوهو ٠

 ايلا ىورىا لاصيالاو ىذا ىلع ءاس ةففلا واولا رسمكو ءارلا مضل نوكينا دعسالو |

 ىا (هناسن ىلع رود ناك ملسو هيلغ ىلاعت هللاىلسهنا) ىاسنلاو ىراخلا فاك (سنانع)

 لبالا نم ) ةيهودعنلا ةعاسلاال لياقلا نمزلا اب دارملاو ةدحاولاىا (ةعاسلاىف) نوعماخم '

 رسكت ونيشلا نوكس (ةرشعىدحا) نهعو# ىا (نهو) ةراثىا ( راهنلاو) ةيصىا |

 ريشعم ىا (انكو سا لاق ) عسا نهو ةءاور ىتانيالف ةناحرو ةب رام هان رس اهنم ىنعملاو

 نيثالث ةوف ىطعادنا) ةوقلاو ةردقلا نمةوىنلا بحاص هب صتخا امف ىا (ثدحتن ) ةبادعصلا

 باك ىف مرا و خن اذكهوهوهننسىفهركذىا (قاسنلا هجرخ) عامججا ىف ىا (الجر

 ىو هناف ناسناا الا ةئاماثلا دعب ىفون' ةتسلا بتكلا باحصا نم دحا سبلو اذه لسغلا

 ىنلا ىلوه وهو (عفار ىبا نع هوحن) كونوا هغمصل (ىورو)١) ةثاعالاث و ثالث ةنسف ْ

 ةرشعىف قاسنلاو ةراهظاا ىف هجام ناو ىذمرتلا جرخا دقو مو هياع ىلاعت هللاىلص |

 ثردحلا هذه دنعو هذه دنع لستغي هنأسن ىلع فاط مالسلاو ةالصلا هيلعدنا هنع ءاسنلا

 نبالاق زمهيو لبق نيواوب ارش سرفلا ءانبانه ىناعلا ناسك نبا وهو (سوواط نءواإل
 هللاىض رةشئاعو سا.ءناو هةر ره ىبانع قوز ءارقلا سوواط ناك هنال كلذ بقل نيعم |

 الحر نيعبرا وق مالسلاو ةاللصلا هيلع ىطعا) ةئثأم و تس ةقش ب ىوناو مهنع ىلاسعت

 لزئيو هديدحم ىشحسإ نع ةودق ريك ماما ريغصتلاب ( مياسنب ناوةدنعء هلثمو عامجا ف

 وهو ثام هاو ةئس نيعبرا ضرالا ىلع هيبنج عضي مل لابو هركذي ءامسلا نم رطقلا |

 كلام هذعو هريغو رم نا نع ىور دودسلا ةرثك نم تشن هتهبجح نا لاّسو دجاس |

 ةنحلا لها لاحر نم لجر لك الجر نيعبرا ا دها نع ميعا ىبال ةءاخلاىفو هتقيطو |

 | ىوروه>ي#و الجر نيعبس ةوَش مهنم لجر لك ةوق ةنلا لها لاح رنا ىذمرتلا ىورو '

 هياكل ريصأا ةباغ نهنع ارياص ناك اذه ىلعف تاق بد مع 9 لاقو لحر ةئام ةوش

 خسنلا ضعب ىفام ىلع ةداز ا:يهام ردا ىلا سوواط نعءو هلوقنا معا من نوهيلا قاششالا

 (هتالوم)اروصقم مبملاو ةلمهملا نيسلا حتفب (ىماستلاقوإل ةدمتعملا لوصالاو ةححصملا |

 ةيادو مفار ىبا جوز صو هءمع ةيفص ةالوم 2 ليشو ماسو هيلع ىل اعن هللا ىبص هتمداخو

 عفارىبا اهجوز نعو اهذع دوادوباو دعسز | ىور دقو ةريششع سمح هذه ريغ ىملس |

 كاست ىلع) داد ىا ( ةليل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا فاط ) اهنم هدلو عفار نع
 نابرق لجا نم ىلسّتغا ىا (ةدحاو لكنم رهطتوإ ناناجيتب نع ةيانك وهو معستلا |

 تفظناىا ( رهطا) لسغلاب قار هلا ىا اذه لاقو ىرخالا أبنا لق) ةدحاو ل ظ

 ىوتاو ىمتا ىزاب دارملاف بيطاو ىزاو دمحا ةياور ىفو طشناو ذلا ىا (بيطاو ) |

 (لدو)



 سامان هقول رانج ماو 2518 كلاب اا اها ع ةميمذلا قالخالا ةلازال
 ماودلاىلع ةيلحتمو ةيدرلا قالخالانع ا نلمالاو)ةيو ملل دو ةانفلا,ىلا ةءسسنلاب

 | ناخبشلا هاورام ىلع ( مالسلاو ةالصلاهيلع ناولس لاق دقو ) ةينسلا ةيهبلا ةيضرلا ميشلاب

 نفيطالةءاورىف درو هم نمو ةفاطالا اذكو نارودلا ىنءم فاوطلا نم (ةليالا نذوطال )

 0 -ىلع ةياورىفو ىوارلا نهكش كاولع عنيت تارا ةأ سا ةئامىلع ) ةلدللا

 0 هل لاق هللا لييس ىف لتاش مالغب ىف 37 م 500 نيعيس ىلع رخو نيعسآ ىلع

 د قب تءاح ةدحاو الا نهنم ةدحاو تأت ف ىتنلاوإ !؟لّشب ُ هللاءاش نا لق كالملاوا

 امد ا[ فن هتف مل ىا ثني هللاءاش نا لاقو) كيو هيلع ىلاءت هللاىلص هللالوسر لاقف

 هذهنيب ضراعتالو هتوق لاك ىلع كلذ لدف ( كلذ لعف هناو ) هاضق اهف هتجاحل كردا

 روهخ دنع ةححب سل ددعلا موهفمو اهريثكل ىنن اهلياق تابثاىف سيل ذا تاياورلا

 طور اك( ياسا خلان والك عا هللاو تامقاولا ددعت لامتحان عم لوصالا بابرا
 ةثامئالث هل ناكو لجر ةئام ءام-ناهلس رهظ ىف ناك ) افوقوم هنع هريسفن ىف ريرج نبا

 | دمحم نع كاملا هاور اذك هريغو ةخس ىفو ( شاقنلا ىكحو ةيرس ةئامئالث و ةأ صا
 ةحرت ىف احلل كردتسملاىفو 6 ةيرس ةثامئالثو ةأ سا ةئامعيس هل ناك هنا ىنغلب بعك نبا
 | مالسلاو ةالصلاهيلع دوادل ناكدقو ) ةيرس ةئامعست هل ناك ناماس نا نرسم قبلا بع

 ١ ىوريو ( هدب لمع نم هلكاو ) هلوق نه دافملا هعروتو هدهز لاك عم ىا ( هدهز ىلع
 ا نوعستو ةعسن ىناسملتلا لسا ىفو باوصااوه اذه م ةأرما نوءسنو عست )هدي نم
 ظ أيدت لقو َةْر م مضن ( ءايروا جفزب تمو ) ةيرمم ةئاعالث اضرا دوادل ناك فادكلاىفو

 ىاتمت لعاف اهنا ىلع عفرلاب ( ةئام ) هتجوزب ىا ةدودمم ةيتحتو ةاوروستكم لاراو ةيكرااش ا وأاوف

 هنامز ىف مهتاعد نم ناكام ىلع هلاؤس اهنع هلءايروا لوزن دعب اهايا هحوزتب ءاسنلا نم

 باناو ةرفذم هبر بلطو ةنتف اهلا بحاو ةتغب اهاراملاهجوز اهنع تامامدعب وا

 ىلاعت و هناحس هللا ىا (هرن دقو مالسلاو ةالصلاهيلع ناماس ما اهنا ليقو اذه ةرذمم هيلا

 ناسل نعةباكح ىا (ىلات هلو زي زعلا باتكلا ىف ) ددعلا نم ركذام ىلع ىا ( كلذ ىلع )

 | (ةحمت نوعستو عست هلال نب دلا ف ىا (ىخا اذهنا )9 نيمص+لاةر وص ىفءايتأ نرذالا نيكلملادحا

 | ثيح نم ةحارصلا نم غابا ةيانكلاناف ايلا نع" لانك لتي كنق نأسلا منال قو

 ١ دنس( سناثيدح ىفو)) رييعتلا ماقمىفوهو اسال ريبعتلا ف بدالاةاءاسص نه هيفام عم ريثأتلا

 / مءاذعسلاب ) لاصلا نم ىا (عبراب سانلا ىلع تاضف مالسلاو ةالصلاهيلع هنع ) ىناربطلل ديج

 ' ءاسنللىا( عاما ةرثكو ) ءادعالا ىلا ةبسنلاب ( ةعاحشلاو ) ءابحالاعم دوجلاو مركلاىا
 مهضعب هركذ اك ةوَش ديدشلا ذخالاب ريت اماو ءاطعلا لا ذخالا ىا ( شطبلا ةوقو )
 ع رالا نم 2 2 8س ةعاحشلا تنافر وجل نم ذئنح هناف ما بسانال 2 اللؤ
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 ءامكحلانم( ءالقملادنع دومحف ) ءافعّضلا ةدعاسم ىلا هب لسوتي ىذلا ىا ( هالا اماو )
 ةريتءم نوكت ىتح ةعب رسشلا قف و ىلع تناكاذا اب ةديقم اهنكل ةرمتسم ىا ( ةداع ) ءاملعلاو
 هتءظع ىا ريمضف حتفف رسكب ( همظع ) نويعلاف صخشلا هاج ىا ( ههاح ردشو:)
 هتفظع ناك قطادنع ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ههاج ردوا قالحلا بولق ىا ( بواقلا ىف )

 اهارتشا ىتلا هلبا نك ىثارالل لهج ىنا نم ذخا مالسلاهيلع هنا هيلع لدبو قاحلا بولق ىف

 دمج نمال كدايقتا نم تعئصام لئم انيأرام لهج ىنال شي رف تلاقف هلطمو هنم لهج وبا
 تثاف هلوص تعمسو ىناب برض نا الا وهام مكحيو لاقف هابا كتوادعو هل كاذا طرف عم
 ةهاحوو هاحاذ ىا ( اهيجو مالسلاو ةالصلاهيلع بسبع ةفص ىف ىلاعت لاق دقو اإل ابعر
 ةعافشلاب ىقعلاىفو ةلاسرلاب ايندلاىفوا امهلها دنع ىا ( ةرخآلاو ايندلا ىف ) ةميظع
 انف( لزخس الانىل مل ).ىئانلا ضن ةياورو فور( ناثللا ضعيلزضج وهف ةريثك .هتافآ.نكل)
 اولع نوديربال نيذلل اهلمجت ةرخ آلا رادلا كلت ىلاعت لاق اك ىقع ىه ىتلا ةرخالاىف
 همذ ) مهضعبب ارضم ءاسجلا نوكلف ىا ( كلذلف ) نيقتمال ةبقاعلاو اداسفالو ضرالاف
 حدم عرشلا ىف دروو ) قلما نيب ايف راتعالا مدعو لوا ىا ( هدض حدمو همذ نم

 ىذ ربغا تعشا بر ثيدح ىف درو اك ةرهشلا دض ةمجعملا ءاملا مغب وهو ( لولا
 نيذلا ءايفخالا ءايقتالا بحي هللانا ثيدحلاىفو هربال هللاىلع مسفاول هل هبؤيال نيرمط

 عرشلافف درو ىا ( ضرالاىف ولءلامذو ) اوفرعيمل اورضح اذاو اودقتفي مل اوباغ اذا
 لاملا ب> نم اهلدسفاب مغ ىف السرا ناءئاح نايثذام ثيدحلا ىف م ةرهشلاو هاجلامذ

 نارضم لاملاو هاخلانا لصالاو لاملاو فرشلا بح نم ةياور ىفو نمؤملاندل ءاحلاو

 ردق ملسو هيلع ىلاعت هللاىدص ناكو )) لاخلاو لمعلاو ىلعلا ني نيعماجلا لامكلا بابرال

 بولقلاىف) ةلالخلا ةينئيم ىف نكملا ىا (ةناكملاو ) ةنيهلاو راقولا ىا ( ةمشخلانم قزر

 ىنا نع اك 4 ةيلهاملا دنع ةوينلالبق ) نويعلايف ةباسهملاو لالجالا ىا ( ةمظعلاو

 ىه ةرعبا ةثالث ديبز ىنب نم الجر مواس هنا اضيا هنع ىورامو ةيضقلا كلت ىف لهج
 هيلع ىلاصت هللاىلص هللالوسر ربخاف هلجال ةدايزلا نم سانلا عنتماف اهنمث ثلث هلبا ةريخ

 ىطعاو ثلاثلا عاب مث نْغلاب نيريعب اهنم عاب مث هنم اهارتشاف ىضر ىتح هدازف كلذب ملسو
 هيلع ىلاعت هللاىلص هل لاق مث ملكتيالو هرظني ىزخم لهجوباو بلطملادبع ىن لمارا هنمت
 دمحاب دوعا ال لاقف كتاف ىنه ى رتف ىنارعالا اذهب تعنصام لثمل دوعت نا كايا لسو
 نع الاحر هعم ثيار امل ىنم متار ىذلانا لاقف د ديف تالذ فاخ نب ةيما هل لاقف
 ( اهدمبو ) ىنوكلهال ىا اهايا تناكل هتفلاخول ىلا مهحامرب نوريسشي هراسيو هني
 لابطاو ىا فيقحتلاو ديدشتلاب ( هنوبذكي مهو ) مهدنع ةوبنلادعب هاجلا قزرو ىا
 ( ةيفخ هسفن ىف هاذا نودصيو هباحصا نوذؤيو ) بذكلا ىلا هنوبسني ةيلهاملا لها نا
 نم نك امل ايفخم ىا ءافلا نوكسو اهرمك و ءامخلا مضب

1 

 ظ هتمظعو مهرودص ىف هنيه
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 هردق اومشح ىا 6 هيما اومظعا ) ةينالع مهلباق ىا ( مههجاو اذا ىتح ) مهمولقىف

 قاني الق هعم مهتالماعم بلاغ رابتعاب اذهو هريسىف مهيلا هدصقم ىا ( هتجاح اوضقو ١)

 هرابخاو ) رجحلاف دجاس وهو هرهظ ىلع روزملا الس لهج ىنا عضونم مقوام

 6 تهبب ناك دقو )) ىلاعتو هناحبس هللا ءاش نا هلم ىف ىا ( اهضعب ىتأس ةفورعم كلذىف:

 تهبلانم رفك ىذلا تهبف ىلاعت هلوقىف م هلعاف ركذ عم ةروص لوهحملا ةغيص ىلع
 اضيا لعافلا ىلع هؤانب زوحيف حصفا وهو ىنعو مركو رصنو ملعك هلعفو ةريطا وهو

 ةخساىفو ( هتيؤرا ) عزفبو فاخي ىا ءارلاو ءايلا حّتفب  قرفيو ) ريو شهدي ىا
 ( ةليقنع ىور ا ١ مهولقىف ةمظعلاو ةبيهلانم هسينع ىتلا امل ( هريل نم ) هتبؤرنم
 ةيميقلا ليقو ةيدنكلا ليقو ةيربنعلا ةمرخم تنب صو ةيتحن نوكف فاق حتفب

 بارطضا ىهو ءارلا رسكب ةذعرلا اهتذخا ىا لوهخلا ةغنصن ( تدعرا هتأرامل اهنا )
 دواد ىنا ةياورو فوحلا وهؤ نيتحتف ( قرفلانم ) تدعترا اهنا ىنملاو افو لصافملا

 وهو ددعسملا ىف هنأ اهنا اهنع هندج نع ناسد> 50 هللا د.ع نع لئامثلاق 'ىذمولاَو

 ةعسانت 1 دازاوقزفلا نم تادمارا ةديتاللا و انكم "هسا امله لاق ءاضفارقلا دعاق
 ةنيكسلاىا عفرلاب ةياور ىفو ةنينامطلا ىىزلا ىا بصنلاب ( ةنيكسلا كيلع ةنيكسماب لاقف )

 ديدقلا لك ًاثشي رق نم ةأ سما نبا انا امنا خسنلا ضع, ىف تدئام انه تدر لو كيلع ةمزال

 ةففخم نيسلا حتشب هنيكسلاو ميلا رسكب ةنيكسملاو ىناسملتلا هرك ذام ىلع حبت ريغ كلذو

 قبلا هاور م5 ىراصنالا ورمع نب ةبقع ىا ( دوعسسم ىنلا ثيدحىفو )) حيصفلا وه

 6 هيدي نيب ماق الجر نا ) هححصو ك1لا ءاورو ظوفحلا وه لاقو السم هنع سيق نع

 ىلاف كياع ) كرصالهس ىا ( نوه هل لاقف دعراف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص همادق ىا

 ىنم عزفت ىت> ةماظلا نيطالسلانم ناطلس ىا نكستو لبق ماللا رسمكب ( كلع تسل

 ضيفلا ذخا ىهو 6 ةوبنلاب هردق ميظع اماف ) هلوطا هرك ذي ملو لا ىا ( ثيدحلا )١

 ( هتيثر ةفاناو ) قلخلا ىلا ضيفلا لاصنا ىهو « ةلاسرلاب هتلزئه فيرشو ) قأانم

 اهروهظ وا اهتدايزو هتيثر ةعفر ىا نوتلاو ءاسلاب ة>دنىفو ءافلابو ةزمهلا ركب

 ءارسالااهنم ةزجعملا عاوناب ىا ( ايندلاىف ةماركلاو ) ءايدنالارئاس ىلع ىا ( ءافطمالاب ١

 سيل ةيانعلارثا نم 6 ةياهنلاغابم وه سماق )) ىهتنملا ةردس ىلا هلوصوو ىلدتف اند ماقمو

 رخفالو مدادلو ديسانا ىراخبلاثيدح ىفاك ( مدادلو ديس ةرخ آلاىف وه مث ) ةياغ هتوف

 ليلدب تاقولخلا عاونا لضفا وه ىذلا رشبلا عون وهو سنجلا اذه ديس هنا دارملاو

 انه لوصالا ضعي ىف ديزو يذفالو نيرخ آلاو نيلوالا ديس انا اضيا ىراخعلا ثيدح

 انمظن ) ريخالا ىا ( لصفلا اذه ىنمم ىلعو ) ةياكح نوكي نال حميال هنكل رخفالو

 ةفينم تامسو ةش رش تافصب هحدم كلسىف هعيح ىا ( هرساب ١ لوالا ىنعي ( مسقلا اذو
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 ] هب انرتشم )ف هن ةشاللا ( هعضاومىف ) هعضوب هفرصتو ىا رحاب ( هفيرصتو ) ةلحار |

 ينولقلاىف ةخسن ىفو ( بولقلا نم ) ةبترملاو هانا ىا 6 ةلزئملاو نسحلا ءانثلاو ) ظ

 ا ىلا ىدؤي الل ىا 6 ةليضف إ هلام ىأ ( ناك ) باو ىا ( ةرخ الا رادلاو ( الم هاضر ىئا |

 فاكلاحتش 00222 الل لوو اماو 2 فاكلا حاشا ريع زيي ةخعسن فو زو ّ 9

 3 عفتدم مل ثدءح ةمدعل أهم وا 6 ريمسلا هل ريع 1 مدعلاك ) حصن الاف ءاكقا محو ءارلاو ْ

 كريغ ظحو أهم كاد تأ قعل كيد ند اه> ري ىد كال تسل اها لاق مم لاق ص ْ

 سو هيأع لابن هللا ىلص هنع دروو اهتنامعاب اهف عفنال ذا ددحاو اهجرو ايقفنت ل اذا |

 ااه ةيوزمخ ةلإذ كيف تيكدلو ةنلا ةاهمحلا ةروورض وعدتام ىأ (ثاثلاب رضلااماول
 هبتفنس ىا ( هب حدقلا ىف تالاخلا فات#ام ١) ةينلا فالتخاو ةيثيْلا هذهنم ( وهن )

 ةصاخلا دنع ىا ( هلجال ليضفتلاو ) ةماعاا نيب امف ىا ( هبيسب رخافتلاو ) هترثكب وا
 لا الا ىلع ىا ( ةلمخعا ىلع هيحاصف ) لاوحالا ضعب ىف حدمم اهناف 6 لاملا ةرزكك )
 ةريسسأ هيح ديب مهمولت نا ث.ح نة ( ةماعلا تع مظع# ( لاود>الا عيمج ىل.صقت ىلعال

 تامهم ءاضق ىا ( هتاحاح ىلا ) هي لالا باص لصوت ىا ( هب هلصوت اهداقتعال )

 هبيسإ ) رحلاوا عفرلاب نكمو ةمحعملا نيغاب ( هضارغا نكمتو ) هتجاح ةخسن ىفو هبحاص
 6 سيلف ) ةلمجاىف ةماعلا دنع لاملابحاص ميظعتا بجوملا داقتعالا اذه نكي ناو ىا ( الاو
 | موهعو هتاهج عيمج رابتعابو هتاذ دح ىف ىا ( هسفنىف ) هتايضف ةخسن ىفو ( ةليضف ) لاملا ىا

 | تامهم وهتامهمىف هلاقفنم هيحاصو)) لام آلاءاضق نم ىا ( ةروصلا هذ, لاملاناك ىتث ) هئافد
 |. لئاقلا لوق هنءو همرك احر نمو ىا ميلا ديدشتب ( هلماو ) هضرتعاو هيشغ ىا ( هارتعان

 ظ حالف مهيف سيل نا ىل حالف * مسهتامأت مث مهتلما

 | اهيف دحنال ةثام لباك سانلاو هلق ريخا لو هيلع ىلاععت هللا ىلص هلوق ىنءه وهو

 ةلاعتملا فاصوالا ب اراتخمو ةيلاعلا رخافملا د ال د.ةسم ىا ةالغم م 4 ىلاعملا

 ناك ب> الاإو ةعاطاا ىا 44 ربلا هوجوق هفرص اذاو ( ةصانالا كح م6 ةريعال هنأ ف

 ( ىلاعت هللا )و فرضلا ىا ( كلذب دصقو )ل ريا لييس ةخءس ىفو ( ريال يبس ىف هقفناو )ل

 ناك ىتةو ( ةلاىفال اةلطم ىا ( لاح لكب ف ةماعلاو ةصاخخا ىا ©( لكلا دنع ) ةليضفلا

 ا هفرصصمو هقفنم ريع ىا 4 ههوحو هه> وهربغ ( 2 المح ىا كاسمالا نم 2 هإ »5 هيحاص

 ةدمح باستك | وا هتاحاح ءاضق هنم لماتنم تامهمو هتامههىف هف رص نم رك ذام هوجوىف |

 ىا رسكتو فاكلا مضب 6 هرثك داع ) هعنمىف اغاام ( هعمح ىلع اصيرح )ل ةبم بالتجا وا

 هل لقعال نم 2 هإ لام نم لامو هل رادآل ند راد اسادلا درو دقو هإ لامال 1 ةناوكب

 كلا هل لاو ةقك قى راند باش الجر عا ىلاعت هللا هحر ىرصلا نسا نادرو دقو

 تثفاق .تلكابوا كدضماف تقدمت ام الا::كلام نم كل. لهو. ىلام :ىلام :مدا.نبا.لوش

 (وا) قفا تفاعلا



 ههنا 7107 |

 نمي هريغعم هيف ىواستدق هب قدصتيو هقفنل ىذلا لاملا نا ىنعي تيلباف لب وا
 فاقلا حتشب .( ةصقنم ناكو ١ لاملاىف لابولا هيف لب لاملا نيعىف ةدئافالذا هديب لامال

 دنع سءتدروأ ىرخاو اياد هقحىف ىا ( هيحاصىف ) ةصيش لاماناكو ىااهرسكو

 لاملاىا(فشيمو ) ةمايقلاءوب نولقالا مه نيرثكآلانادرواكو مهردلادبع سعت رانمدلا

 اهبرط ىا ىلوالا ةلمهملا لادلاو ميلا حتش ( ةيالسلاددج ىلع ١) هيحاصبىا ( هب )

 اهقرط ىا ةدك ةدج عج ميلا مغبو راثملانما ددجلا كلمنم برعلا لوقت ةيوتسملا
 ىا ضرب ددج لاملانمو ىلاعت هلوق هنمو ةرثعلانم اهنف ةراملا لست ىقلا ةداخلا نم

 ديدج عمج هلاف انه هلةيسانم الف امهمضب ىشاوخلاو خسنلا ضءإىف طبضام اماو قئارط

 ءاه مغب 6 لخبلاةليذر ةوهىف ) هلام دنعهلام ىا 6 هعقوالب ال سوءاقلاىف ام ىلع

 امهحتشو نوكسف مضب لخلاو هتصيش قمعو هلءاند ةدهوفف ىا ةحوتفمواو ديدشتو

 ةمحعملا لاذلاو نونلاحتش 6 ةلاذنلا ) ةمذمو ةخسىفو 6 ةلذمو ) عيسلاىف نائءارق

 طرشنعء ةبرعم ةحيصف ءافلاو نونلاب ة>سىفو نيونتلا ( اذاف ) ةلافسلاو ةساسحخلا

 ىوربو هسفنل هيحاص خدمت ىا ( جدلا ز كئليح ناك فصو6 لاملاناك ىتهو ىا ردقم

 | (هلضف«دنع )هحاصوا لالاةليضفو ىا ( هتليضفو ) لامكلا مهوت ىلع ىا 6 لاملاب ) حدمتملا

 ( وهاعاو ) هتاذ.ىأ ( هسفنل تسيل ) دا رفالا ةغصب ةذسأ ىف و ةماعلا نم هيحح ص ىا

 ( هتاف سدتمىف ) هقافنا ىارلاب ( هشظيرصتو هريغىلا هب لصوتال ) هب حدقلاوا لاملا ىا ظ

 هوجر نه تامههو هتامهمنم ىا ( هعضاوم هعضإ ملاذا هعم 52 ( هلامىف ىا ءارلا تش ْ

 اييكاف ميلاحتشب 6 ءىلع ريغ ) ريا فائصاو ربااعاونانه ىا « ههوجو ههجوالو ) |

 سصمالا نست ىف ىا ( همم قطا ا ةّشن ريغ ىا اهماغداو اهلادبا زوو ةزمهف ةيتحتف ماللا

 6( حدتمالو ا دجاوال دقاف هن أكف ىنءلاو ةروصلا درحعلب ىا ( ىنءلا ىنغالو )

 ءاملعلا نع الضف 6 ءالقعلا نم دحا دنع ) حودمت الاف ىا حدمتمالو ةذع_لسل ىفو

 ىنتملالاق ادب اينغ ناكولو هباَس ىا ( ادءاريقف وهلب ) ءالضفااو

 ىقفلا 0 ىذلاف رقف ةفاخم هلام عمح ىف تاعاسلا قف نمو

 ديدشتلاب ( لصوملالاملا نه هدسامذا ) هلو هتساخ ىا ( هضاىغا نم ضرغىلا لصاوربغ )

 0 ىلا هيحاص لصوب نا هناش نم ىذلا ىا اهلا ة>سىفو ( اهأ ) فيفدتلاوا

 0 هريغلام نزاخه.شاف ) هيلا ضوشملو هنم نكمل ىا لوهجا ةغيصب ( هيلع طاسمل )

 ءاشالا نم ىا ( ءىشدنم هديىف سل هن اكف ) هدنع ةعيدوالا ىا (هللامالو) هظفاح ىا

 دقافال دجاو ( ىنغ ) ةقثىا ( ءىا٠ )ةلصو ةقدص نمريخلاو ربااءوجوىف ىا ( قفنملاو ١

 ( ءىش لاملانم هديف قبب ناو ) لآملانسحو لاخلا ليجنم ( لاملادئاوف ةليصغ )
 ءىث نم متقفناامو ىلاعت هللا لاقدقو هير قزر ىلع هداّمعاو همرك لاك ىلع لدب ثيح

 لاملا مأ ثيدحىف ىنءملا اذهو افلنت اكسمم طعاو افلخ اقفنم طعا مهللا دروو هفاخي وهف



 (هقاخو) هتقي رطىا (ملسوهيلعىلاعت هللاىلص دمع انيدن ةريس رظناف) ملاصاا لجرال ملاصلا
 ه6 «1م 1م

 هدود+وب ساتلا نع هعانتماو هناطعاو هدحا قحىف ىا( لاسااىف ( هفن رشا هنيوحس ىا ا

 (دالبلا جافمو ) هيلع تضع ىا ( ضرالا ناز وادق ) هماعت ىام زحلاب( دحن ) هاش و

 بيغلا عاف» هدنعو ىلاعت هلوق هنمو دالبلاعافم ةحصص ةياورىف ةخسنىفو هلتيطعا ىا

 مىيدل اهزونك جا رذتساو مهيلا اهلاوما ةيابجو هدعب هتماىلعو هيلع اهداف نع ةيانك وهو

 اعوفرم ىوردقو اهاوبانم هياع قاغاام ىلا حافملاب لصوتباك اهيلا لصوتاا عيواتو

 ىفرصتىف ىا ىدبيف تعضوف ضرالا نازخ حاافم تينوا مل انا ان - حسيت ىف

 بسانملا لوهجملا ةغيصن ( لحنمو إل ةليضفأا ةدايزلىا مه يديعم) 5500--

 اوناكمملا ران الاف ءاحذا (هلبقىنل ) حملها لاخلآو ىا هيناثرسكو داو طا تاحال

 ا م دخحال مئانغلا لحمل مسمثيدح ىفو اهلكأتف ٠ ءامسلا نهران ىت زانق مانغلا نوعمج

 ( زاححلادالب مس و هيلع هللا ىلص هتايح ىفهيلع تف و ) انل اهييطف ان زحت وان هس ىازر ىلاعتةا نال

 ةيعكللانيع نع هنوكل هبىمس رملاو عفرلاب ( نعلاو ) روغلاو دحتنيب اهزجمل اهب تيمس

 ( برعلا ةريزج عيمحو ) ربخملا ةلزنع هنوكل ريتعلاوهو جراخل ههجوو بابلاب فو نم

 رحبلال_>اسنم اهالاوامو ةدج نمو الوط قارعلا فير ىلا ندع ىدقا نيبام و

 ةكم لبقو ةنيدملاىه ليقو ةماعلاو نعلاو زاحلاىه كلام لاقو اضع ماشلا ف رطولا

 زاجحلادالب براقام ىا ( كلذ ىنادامو ) كلاملوق ىنعم اذهلعاو نهلاو ةماهلاو ةنيدملاو

 وهو دملاو نيشلا حتشب لاو افلا هلادباو نكاسلا زمهلاب ( مأشلانم ١ برعلا ةريزجو

 ةليقلا وحن نم ىل ليج نم اضرعو .سابان ىلا ليقو الوط تارفلا ىلا شي رعلانم

 فالاةرسشع ماشلا لخد هخيراثىف رك اسع نبالاق دالباانم كلذ تماسامو مورلار < ىلا |
 اماو ةعكلا لاش نع هنوكل هةنم هفاقتشاو مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر تاو نع |

 قشمد لخدبمللب فورعم ريغف تارم عبرا مال_سلاو ةالصلاهيلع هلخددق ىخلا لوق

 ةرصملاو ةفوكلا نم برعءلاقايعىا (قارعلاو) نار> هدم ى رمد ىلا غااعاو اللصأ

 ىوريو (هيلات يلج و) هراجشا قوىع ةرثكل اقارع ناكملاىمس ليقو برعم ىسرافلبق |

 ةمذلا ل هانم ( اهتيزجو ) ةمينغلا ىف ( اهساحانم ) هلعجحو ىا تدبجو ىورو بلجو |

 هتراكلأ ىا ( هضعبالا كولملل ) هب ىتؤيالام ىا ( ىجالام ) ةمالاءاينغانم ( اهتاقدصو ) |
 ةيزمللا لامنم لسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلادب ىتا لام مظعانا ىور هتكرب ةدايز عم ظ
 9 ىا ( هبداهو ١) افلا نونامتو مهرد فلا ةثام هردقو نب رسلان م هيلع مدقام ْ

 اهاءقفهيلا انإده لاسراب ىا ( ميلاف الا ولم نم ةعاج ) هيدها ىتعع هثداه يد ةدءسل ىفو |

 ءىشب ) صتخاامو ديتساامو درفناام ىا 6 رئاتساف ) هيلع ةلالد ريسلاس دك ىفاك مهنم
 هعضاوم ىف هقفنأ ىا )َ هقراصم هق رمد لب اهرد 4هنم كسل الو 2 هوداهام ىا )َ هلو ْ

 هبىوقو ) هباَش هناتغتساو هيرب هانغل ىا ( هريغ هبىنغاو ) ربا فانصاو ريخخا | عاونا نم

 ١ هدة *



 هك 519

 ىطعي ناكو مهلالب عفدو م هئادعا ىلع مهرصنو مهتاحاح ءاضقو 0 ىلع ( نيملسملا

 ىلاعت هللاىلص او هنع ناخيشلا هاور 5 ىا 6 لاقو ) ءاهتنا رقفلا ىدحم سيل نم ءاطع

 نيتمضب ( ادحا ىلزا ) ىنتحرفب ملو رورسلا ف ىنعقوي مل ىا 6 ملسو هيلع

 لبج نع ماهبالا عفرل زيت ( ابهذ ) ةنيدملاب مظع لبج ءاللا ناكساب دربلا طخم دجوو
 »َ ارانيدالا رايد ( ايهذدحا رادقم نم ىا 6 هنم ىدنع )و ةلبل تشب ىا »ع تس ز دحا

 وهو نيدل ةخسن ىفو ( ىندل هدصرا ) لدبلا ىلع عفرلاب ةذن ىفو ءانثتسالا ىلع بصنلاب

 لاقو ىند ءاضقل ارظتنم هظف-حا ىا داصرألانم ل مغبو داصلا مكو ةزمهلا حنس

 : هللا ب راح نا اداصراو ادصر اياهش نىلاعت لاق تددعا تدصراو هتقر هنددسصر مهضعل

 لوصح مهو“ ةبوريغلاو ريقفلا دقف ةنظم ليللا نال ةغلامملا ةدارال ةئوتيبلاب ريبعتلا لعلو
 ءانئتسالا ىلع هيصن لاقو فاكتف ارانيدالا مهرد ىحلدلا لصاىف عقوو ةلفغلاو لوهذلا

 هه + وش ,ئدنع تيد لأ قريملام كاقيهياكولدللا "لع هيف ر ور مغ ردلاب هنعا ريع ماع نو

 ىهو ( ةرم ييناند هتناو ) رسكو مضبو داصلا مضو ةزءهلا حتشب ىل نيدل هدصراامالا
 6 ةنس اهتم )نوب ةيعسف قو( سنو 0 الههوسا نولالك ىأ ( ايت: زي رك ١
 انملانهل فجات :كتودح ىلا 3 طنا( كامن شعبا ايقادق لإ امن كليا لا 15 هيرب ظ
 لاملا ظفح ىف ءاسنلا ةداع ىلع اماو هيماباما وهو ءارلاب هلاسأ ضءب اهعفرف ةباورىفو |

 جابتحالا دنع هبر مرك ىلع الاكتنا ( اهمسقو ماق ىتح مون هذخأي لف ) هريغو شاعملا مال |
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 ىاقأ ةحارلا لصح ىا ( تحرتسا ) رضاحخلا نامزال مسا وهو ( نآلا لاقو )اهلا

 ةقافلا ةمزالمواندلل للقتلا نم هيلع ناك انه ىلع ةحضاو ةلالد هنو فر قزر ىلع دمتعملا

 ىدوهي دنع ىا ( ةنوهىم هعردو تامو ) هلوق هيلع لديك هتامم ناوا ىلا هتايح ماياىف ظ

 ىلع ريعش نم اعاص نيثالث ىف ةنس ىلا ىا ( هلايع هقفنىف ا ةمحشوبا ليقو محشلا وباوه ظ

 ريعش قسو قازرلادبع فنصمىفو نيعبرا رازبلاىفو ىناسنلاو ىذمرتلاو ىراذلاىفام ظ

 اذنم ىلاعت هلوق لوزن دنع امكحوا ةقيقح ةعقاولا ددعتب عملا نكميو اءاص نوتسس وهو

 ىلا هب ا سلا هيلع ىلاعت هللا ىلد هلودع لعلو هب 3 انس> اضرف هللا ضرّش ىذلا

 نوذخ يال مهنال واهباحصا ىلع قب .ض نانم اردحواهريغ دنغ ماعطلا ةلقوا زاوحلل ناس هتلماعم

 هيلع دحال ةعيلص ناوكلا دربال وهو انيد هنوطعيالو لب انمث هنم نوضاقشالو انهر هم

 هيحاصل ضرقلا ضَتْش مل ثدح ءاينغا نو ريقف هللانا مهلوقيىف دوهيلا ىلع ة نوكيلوا

 هناو ىنغلا ىلع رقفال اراتخم نوكي هنا مهباتكىف انوعنم ناك هلعلو رادتقالا مدعو راقثفالا

 هتقشن نم رصتقاو ) ءانغتسسالا نوعدي نيذلا ءاينغالا ءاينعالا نم ءادعالا مالكب ىلاسال

 هوعدتام ىلع ) اهقتحىفوا اهلجانم ىا اهريسكو فاكلا حتي ( هنكسمو هسلمو
 ( دهزو ) هيلا ةيرورمضلا ةجاحلا هيضتقتامم هنم هلدبال ليلق رادقم ىلع ىا ( هيلاهثرورسذ

 لصاىف عقوو رصصتقاىلع فطع ضام لعف دهزف 6 هاوسامف ) بغرب ملو ىا ءاهلا 5ك



0 
 | الهازاد ول فرت ىفللا ءلادكيلا 8 :تلفايافبنلاقفاهسهتازبعد نم انف .انيختف نيمضلا/ ةيدجتو  ىلجشلا| |

 ذا دومحلا داصتقالا ىلا اباهذ هيلا هاوس امف هدهز هوعديووا هدهز ىلاو ىا هترورض

 ىا ( هدجوام )عم ءابلاو ءايلا حّتش ( سباب ناكف ) ىهلاو رثك ام ريخ ىنك و لقام
 ءادك ىهو ( ةلمشلا بااغااىف سليف ) ةوهثو ةفلك ريغ نم هلرست ىا هفداصو هباصا

 نش كا ا. لكو دوس طوطخ اهف رنا 00 ءاعلا هش هم داو نا لاقو ل نلمس

 ١ ةياهلا بحاص قاطا اذلو انها مسالا ن ود نقاو ةارمللا ةعوضوم هل عقلا قانرتتككلاب له

 حتش ( نشخلا ) فورءم ىاككلا رسكب ( ءادكلاو ) هب ففلس ءاسك ةلمشلا لاق ثيح

 طوطخ هيف ىذلا بوثاا وهو ىناعلا ىا 6 دربلاو ) قيقرلادض ظيلفلا ىارسكو

 ١ هلقالخالنم هسبابامج اهزنتو ةعانقو ادهز هلك اذه راتخاو نشا ىا ( ظيلغلا ١

 ظ
 ظ

 سلام ىلاسال ىذلا لذ.تملا بحي هللانا اعوذ م هنع ىلاعت هللاىذر ةريره ىنا نعو ارخافت

 6 جابسدلا ةيبقا هرض> نه ىلع ) ريثكتلا دصقب هديدثت زوحمو فيفختلاب ( مشو )

 ءاسكلا عج ةيسكالاكدملاب ءايقلا عمج ةيقالاو ريرحلانم عون وهو حتفيدقو لادلا رسمكب

 ( بهذلاب ) ةجوسنملا ىا ةحوتفملا واولا ديد ثّش ( ةصوخلا ) بايثلانم فنص وهو |

 ل1 صوت يلم لهذ نم قئارط هيف ليقو هفرؤ وهو لخلا صوح لسع اا

 تنيزىتااوا هب ةقوطملاوا هنم رارزا اهل ىتا ىا بهذلاب ةرورزملا ةياورىفو هب ةفونكم اوا ظ

 اهنمىا ( عفريو ) بهذلاب صوخلا جاتلا لثم ةحلاصلا ةأرملا لثه ثيدحلايفو هب اهرارزا |
 ةحيحصلا ثيدح ىفاكلفون نب ةمرذ5 اهل نيقحتلا هباحانم بيغي ىا ( رضحممل نأ )
 بهذاف ةسقا هيلع تمدق مل-و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نا ىنغاب ىنتاي ىلا لاق روسملا نانع

 سيل هنا ىناب ىل لاقف كالذ تءظعاف ىل هعدا ىل لاف هلزنمىف ءاندجوف انيهذف هيلا اني

 اذه كلتابخ ةمرختاي لاقف بهذلاب رورزم جابيد نه ءابق هعمو جرخف هتوعدف رابح
 ناكو ىراخيءاا داز ةمرم ىضر لاف هيلا رظنف ملسلو هلماطعا م هنساحم هيرب لعجو

 هب ماوعلا هايتيامع اهزئتو هريغا اراثيا كلذ لعشب ناكو اذه ةدحم ةدش ةمرخم قاخىف

 ىا ( اب نيزئلاو ) ةنيغلا ىا ( سبالملاف ا) ةرخافملاو ةسفانملا ىا 6 ةاهاملا ذا ١

 باكا وةفارسشلا بابرا لئاهث ىا ( ةلالخلاو فرشلا لاصخ نم ثسيل ) ةنيكملا:لزانملا ف

 لاصخ نم ىا نيسلا ركب ( ءاسنلا تامسنم ) سرالملا كلت ىا( ىهو )ب ةيونعملا ةمظعلا

 ىا 6 اهنم ) حودمملا ىا ( دومحللاو ) ةيروسصلا ىلحلاب ةنيزتمللا نهتامالعو ةوسنلا

 هراخخ ىهو اهمضب ةذ>س ىفو ةفاظناا نونلا حتشب 6( بوثلا ةواشن ) ةقلطملا سرالملا نم

 ااا ااا ااا ااا ااا اساسا سس يلا

 نيترهشلا سل نع مذلا دورول ( هسنجى طسوتلاو ) ماقملادهىف ماردملل مالم ريغ هنكلا

 (هنوكو )



 مك 70١

 ١ ىر مهل ءاولوأ نفت رخ ا)ا فوك كا وولاة قت نقط نازي (طانتسلا ولا وكيف
 ىف ةرهشلا ىلا ) لؤي ىا (ىدؤي امث ) ةدح وش نيتحتش هيسح ةخسن ىفو هسنج ءانبا

 اهطاسوا روهالاريخو اظي رقناو اطارفا طسوتلل ىندالاو ىلعالا نم نيفنتدكملا ىا ( نيف رطلا

 امهيلادتمت راصب الا ذا ةئيدرلا ب ايلا وةديملا بابثلا نيترهشلان وه ركب اوناك ىروثلا لاق دقو

 نان رهشلا نم ارك فاما ©( كلذ عرمشلامذ دقو 0 اضا نث رهشلا نع ىمهنلا درودقو اعيمج

 | سائلادنع ةداعلايف ) مومذملا كلذ ىف ىا « هيف رخفلا ةءاغو ١ سرالملا يف ةاهامملا وا اضيا

 ةرثكو هال اةعسو ىا (لاخلا روفوو دوجوملا ةرثكب رذفلاىلا) هتياف عج رث ىا 6 دوعت اما

 2121 تت

 ل ل 1 ل ا

 ههج نم ىا نيسلاحتش )»ع لزنملا ةعسو (ْ اهطيسنو اهني زاو اهصيصخ ىا (ةركيملل ةدوج ( ْ

 هشرافمو هفورطظو هتعتما ىا 6 هنالا ريثكتو 0 ةجاحلا رادقم ىلع ةدايز أهطلعو اهلوط

 كالم نمو )هثاحاح رادقم ىلع ةدايز ىا 6 هنابوك يمول هبراو>و هديسع ند ىا( همدخو (

 فاصو ميرك جوز لكنم ( اهيفام ) هسبلا ىنأ ىا لوهحلا ةغيصب ( هيلا ىجو ضرالا
 اهل ادمبو سفنلل ةعفر ىا ( اهزنتو ادهز )) هيلع ةردقلا عم ىا ( كلذ كرف ) ميج

 اذهو ىقعلا ىف ةنغر اهيلع ةردقلا عم ايندلا نع سفنلا بونع وه دهزلاناف اهنيشي اع

 دهازاب ك را.انءال لق اماذهاو لامكللا هحو ىلع هاحالو هل لامال نم روصتإال ةقيقلا ىف

 ْ دهزلاو تدهز ميفق انا اما اهكرتف ةمعارب ايندلا هنءاحذا زي زعلادس.ع نب رمع دهازلالاق

 ١ هل للاةبحل ايس هلمجذا هللاشيحم ايئدلايف دهزا درودقو تالاخلا ىلعاو تاماقملا ىلعا

 ضارعالاب ذذإتلا بايسسا ىه ىتلا  لاملا ةليضفل ) للءتشمو عماح ىا 6 زئاح وهف )
 ةماعلا نيب ةداعلاف را ؤتفالل ىا ( رذفلل كلامو ) ةيوهشلا ضارغالاو ةيومئدلا

 صام سدس ( ةلسيضف تناك نا ) ةيهاجلا ةمسولاو ةيلاملا ةرثكلا ىا ( ةلصخلا هذهب ١

 قاسملتلا لاقو ةيريدقت ةيطرش ناف امتاذ ىف ةليضف ه تسلف الاو اهتايسو هنوك نه

 ْ ميلا مشب (قرعمو رذفلا ىف اهيلع كاز ١ هلاق امدعب ىنالو ةيريسفت هو ةزمهلا حتت ىه

 ةايضف ىلع امهب دئاز وه ىنملاو ( حدملاف ) لصا.ىا قرع هل ىا حتفنو ءارلارسكو

 انهاذبو اهيئاف ىف هدهزو اهنع ) هضارعا بيسإ يا ةزمهلارسمكب ( هبارمضاب ١ لاملا

 ةلاشملا ءاظلا وهورب ةهجو محر ةلصنم اهلا ىا نون ديدشتو م حتش ( اهئاظم ىف ش

 للا عضاو وم دارا لاقو داضلاب هطبضف نازل علل فدعصت 7

 باد .الاو ) ةديعسلا لاو> الا نم ةدودعملا ل5 امهلان 4 ةدومحلاىا د لا قالخالا نم لل
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 | ةيليتي داوشال ةطكا تاقلخحت اهنال ةيدايسقلا كا تو 6ةيسنكت 1١ ناضل! اماوب)
 ا

 ظ 1 ) ءاللقءلا 0 لا ا نشا 5 ا ةفع .طالا ةسسفناا قود هلا ند هش مانلا ١ ل 2س رمل



 ظ ه- ةةففق# دس
 هدفا ىلا ةيضدنلاب ىا ( اهبحاص ليضغت ىلع:) ءالهملاب ةربع الذا ءاملعلاو .ءالضفلا نم
 الضف اهنم دحاولا قاحلاب ١ قاختملاو سياتملا ىا ةانثملا ءاتلا ديدشتب ( فصتملا مظعتو )

 عرمشلا ىتتاو ) اسهعجاب اهعمح نمل ىبوطو اهنسح ىلع عمجا امث هنم رثك | ىا ( هقوفامع

 (ةمئادلا ٌةداعسلا دعوو ) الصفمو المح ادارفاو ام ىا (ايبع صماو اهعيت> ىلع

 بيهرتلاو ب.غرتلاف روك ذم وه امك اقا> اهذخنا ىذلل ىا ( اهب قاختملل ) اهقاعت ىا

 كيد ( ةوبنلا ءازَجا نم هناب اهضعي فضؤو ) .هريغو .ءايجالانم قالخالا ب تكو

1 
ٍ 
 ظ

 ثيدجو ةوبناانم أزج نيرشعو عبرا نه ءزج داصتقالاو ةدؤتلاو نسحلا تمساا
 ةوبنلانم ًازج نيرسثعو سمح نم ءزج داصتقالاو ملاصلا تمسلاو ملاصلا ىدهلا نا
 ءزج اهناو مهلئاضفو مهلثاهش نم ىهف هءايدنا ىلاعت هللا اهحنم لاصخلا هذه نا ىنعملاو

 ةوبنلا ذا ايبن نوكي اهعج نم نا الو أزح ةوبنلانا ال اهيف مهب اودتقاف اهئازجا نم

 ءزج لاصح4لا هذه نا ىنعملا وا ةثيشملا هب تقلعت نعي ةصتخم ةمارك ىه لب ةيسستكم ريغ

 عبرا ثدناتو ةلاسرلا باتا هيلا تعدو ةوينلا هب تءاح ام ازج نيرشعو سمح نه

 ثناتلاو ريك ذتلاف لكلا ىرحم ىرجت ءازجالانا عم ةعطقلاوا لاصحلا ىنعم ىلع سو

 ( قلخلا نسحيةامسملا)ىه ةنسلاو باتكلا اهناسحتسابدروىتلا ةيستكملا لاصخلا ىا (ىعو)

 اهيف طسوتلاو اهفاصواو سفنلا ىوق ىف لادتعالا ) قلخلانسح ىا ( وهو ) ةلخعاىف ىا

 ةيوهشو ةمكح اهلادتعا ةيقطن ىوق ثالث اهل ناف ( اهفارطا فردحن» ىلا ليلا نود

 ةركفلا لامعتساك ةزب رطاوه طارفا فرط قطنللف ةعاجش اهلادتعا ةيبضغو ةفع اهلادتعا

 مولعلا باستك ١ نع ةركفلا ليطعتك ةوايغلاوهو طي رفتو ىنبذيال اهف ةلآلا لاغتسشاو |

 طب رفتو تاذالاق كامهنالاك روحفلاوه طارفا فرط ةوهشالو اهتدافتسساو اهتدافاو

 روهت:لاوه طارفا فرط بضغللو تاذللا نم القعو اعرش صخرام كرتك دو+اوه

 طسوتلاوه امهنيب ام ىتذيام ىلع مادقالا كرتك نيطاوه طبارقتو ىجبذب الام ىلع مادقالاك

 ةفعلاو ةمكحللف ىلدلا لوق اماو ةعاجحشلاو ةفعلاو ةمكحلاب الثم ةامسملا قالخالاىف

 هللاىلص انين قاخ تناكدق اهعيمل ) طيختو طبخ طيرفتو طارفا فرط ةعاحشلاو

 لادتعالا فطع لعمتحي ( اهتءاخىلا لادتعالاو اهلا ىف ءاهتنالا ىلع م و هيلع ىلاعت

 رداتملا فالخ وهو اهل م ىلع فطعااو ىنملاف بسنالا ىهاظلاوهو ءاهتنالا ىلع

 ( ميظع قاخ ىلع كناوىلاعت لاف كلدب هيلع هللاىتتا ) دح ىلاىا( ىتح) ىنلاىفب رقالاهنكل

 نيلهاجلا نع ضرعاوفرعلاب صأووفعلاذخ ىلاعتو هناحبس هلوق نه هب صاام وه لبق دقو
 كيعطق نم لصتو كملظ نمي وفعتنا وه لسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هلوق نم دروام وه لقو

 | ىلاعت هللاوضر ةشئاع تلاق ) هلوقب فنصملا ءركذام هريسفتىف لكالاو كعنم نم ىطعتو
 (نآرقلاهقلخ ناك ) ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هقاخ نعماشه نب ديعس اهلأس دقو ىا ( اهنع

 ( اضرب ىضري ) خسنلا ضعب ىف وهام ىلع هلثالد ىف تهيب داز هبصن زوجيو عفرلاب

 00000 ا ا 2 ة 1م ذآ أ أ وا

 (ىا)



 هركيو بضغي و ىا ( هطححس طخعسإو ) حابملاو اهودتلااو نفل اراك هيفام ىذرب ىا

 قاختلاو هادا اب بذأتلا ىنعي ةخسأ ىف دازو ىلوالا فال>وهور كلاو مار آلا نه هيفاسإام

 دمحا هاورام ىلع ( مالسسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) هرجاوزوهىماوالمازتلالا و هنساحع

 هللالوسرناىنغلب هظفلو أطوملاىف كلام هاورو ( قالخالا مراكم مال تثعب ) رازبلاو

 ةيساأ حرمت ىف ىوغبلا هاوروقالخالا نسح مال ,تثعل لاق - هيلع ىلاصت هللاىلد

 تالاطاوةيسفنلا تاكلملاىا لاعفالا نساحم 1 و قالخالام راك. ماقل ىتئعب هللازا ظفلط |

 روصتبالو ىصحت الام قالاو قطا ق> ءادال نمضتااقاخلانسح اهعح ىتااةيسدقلا

 ةيهبلا لئامشلاو ةيضرلا قالخالاب نيهموسوم اوناك ءايدنالا نا ىلا ءاعا هيفو ىدقتسينا

 | ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هناو لاك هقوف نوكيال ىذلا لامكلا هجو ىلع نكت ملاهناالا

 نعىدعت نم ىتح لامك اهقوف روصّسسال ثيحح ةينسلا لا وحلا عبنم و ةياعلاقالخالا عمتجم

 ءاسالا لثمو ىلثم ثيدح انرر> هج وىلع انر رئامىلعلدب ولألاف ناصقنلا ف عق ةودللا كلذ

 هنايش نسح نم نو.دعس راظنلا هب فاطف هنأ عضوم هنم كرتو هناشإ ادلع اهنيك

 ىبملا اذه ىلا ريسشيو نويينلا ىب مح ةنبللا عضوم تددسالا 00 ةنبللا كلت عضومالا ظ

 ماعلا هاور امف 6 هنع ىلاعت هللاىضر سنا لاق مكتد كلكأ مويلا ىلاعت هلوق |

 اقل )نرخ آلاو نيلوالانم ىا (سانلا نسحا ملسو 0 هللاىبدهللالوسر ناك ) |

 هنع ىلاعت هللاىذر بلاط ىلا نب ىلع نعو ) مظع قاخ ىلعل كناو ميركلا هللاةداهشب ظ

 ظ اول ىا ( الو< نوققحلا هركذ اهف ) 2 مو هيغل لاقت للا ل لأ ىا 6 ناكو هلثم ظ

 ١ هتقاخ ىا (هنرطف لواو) ةيحورلا هل أهن ءادتنا نم ىا 6( هتةلخ لصانم اهيلع ) اعويدطمو ظ

 ظ

 ١ هل لصحم ل ( ةينادّد الازم نم الد ةيقرظلاب هتقا> لصا ىف خسنلا صعب ىفو ةيدسجلا

 ْ 00 دو الا ) ةيضايرلا ءامكحلاو ةفسالفلا هلاق امل افالخ ( ةضاير الو باستك ا

 اسا )) هللا لعف اذكو ىا (اذكهو ةينابرة .صوصخو ) ةيئادمص ةيذحم هل تاصح نك ىا

 57 تال الا د اوجلاو »انا يسال ءاشلالا "قاب ىلا ءاكتألا الاانا ةباوأز ناز (اءايالا
 لامولو ءايفدالا ب يشم نع ديعب اذهو ءادنالا لثم ةيعييطو ةيلبج اهلنا ليقف مهريغ ىف

 نالطلا ىهانطظ لوق اذهو ةيعيبط الو هياجال ةلقكا ليقو ءاملعلا زم ىاربطلا هيلا

 ظ قالا متاح ةياكح هيلع لدي م نايبصلاو لافطالا قالخا ىف لاو>الا توافت ةدهاشا

 ةقاللا لوا ىف اهيلع عبط ةيا.ج هام اهنم ليقو امهعاضرا ءادّنا ىف امهما ةياورو هيخاو

 سقلاد دع حم ثا ثيدح هديؤبو كك اه.حاصل ريصتو هضايرلا لص ةييسك ىهامو

 لو ما هلوسرو هللاامهنحم نيتلصخل كيف نا مس و هيلع ىلاعت هللاىلص هل لاق ثيح

 ىذلا لادا لاقف هيلع هللا كلج لاقف هيلع هللا ىنامج واىسفن لبق نم *ىنثا هللالوسرايلاقف
 قالخالا نم بكم ناسنالا لاح نا قيقحتلاو هلوسرو هللا اهاضرب نيقلخ ىلع ىنامج

 ةكتالملا نم ريخ وهف ىلوالاىلا لام ناف ةيناط.شلا ةمومذملا قالخالان هو ةكلملا ةد و ةيكلملا ةدومحما |
 ل 0 ا



 مالكلا مسا مارملا 111 0 و .نيطايشلا نم رم مس يك ةساملا ىلإ لام نآو ناب رقملا

 ةيناودلا اهئمو ةيرصانلا اهنم قالخالا بتك ثحبملا اذه ىف فئص دقو ماقملا اذه ىف

 ءاصقتسالا هجو ىلع ةلدالا ءايحالاىف ىلارغلا مامالا ققح دقو ةيفاثكلا اهنمو

 نه ىا ( مهثعبم ىلا مهايصذنم ) معريس ىف ءايبنالا كولس ىا 6 مهريس علاط نمو )

 ةيضرم مهقالخا نا نم ركذام ةقيقح فرع ىا 6 كلذ ققح ) مهاهتنم ىلا مادي

 مهريسغو ناولسو ىحيو ىسيعو ىسوم لاح نم فرع اك ) ةيبسك ةضايرال ةيبهو |
 مهيف ) تسريغو تعبط ىا لوهلا ةغيصب ( تزرغ لب مهيلع همالسسو هللاتاولص

 ( ةرطفلا ىف ةمكحلاو علا اوعدواو 0 ةيلصالا ةعيبطلا ىا ( ةلاىف قالخالا هذه

 (محلا) ىحي انيطعا ىا 6 هاني 1و ىلات هللالاق ) ةيئاسنالا ةقلخلا لوا ىا ظ

 4 ملسعلا ىحي ىطعا نورسسفملا لاق )ل اريغص ىا 6 ايبص ) ةفرعملا ناقتاو ةوبنلا ىا |

 ةاروتلا ىا ( هللاباتكب ) ىلاعت هللاىطعا ةخن هديؤيو مولءلاوا لوهجلا ةغ.صب |

 بصن ايدص نا ىلا ءاا هيف ( هايص لاح ىف ا ةلصفموا ةلمم ىلاعت هللاستك نومضمب وا

 لاقو )عبسوا ثالث نبا وه و باتكلاب معلا مهفو ءئىن هنا ىور دقو لوعفملانم لاخلا ىلع

 ماهوىرهزلا نع ىور نعلا ملاع مهالوم ىدزالا ةورعوبا دشار نبا نيميملا حب ( رمعم

 نيتنسنب|) ىحي ىا 6 ناك ) ةتسلا ةمئالا هل جرخا قازرلادبعو كرابملازبا هنعو قلخو

 داعم نع ىمطدلاو هريسفلا متاح ىنا ناو دهزلا ىف دهأ هنع هاورام ىلع ) ثالثوا

 قيقحتلاو هاودنسس ةنع لاك هللاىذر سا.ع نبا نع هحن ران ىف ؟اخاو هدنسسل ملو

 ديعسلازا نم درو مك هما نطب ىف وهو ماقملا اذه ىطعا مالسلاو ةاللصلاهيلع ىحن نا ظ

 ذئنيح هب قاحلا مع قاعتل ابصلا لاحب ىلاعتو هناسحبس هديق امئاو هما نطب ىف اديب
 هل لاقف ) تالاحلان م هيأم ىلع سانلا عالطا فاللت>ا ىلع ىن :.م تاياورلا ىفالت>اف

 ليطالا فام. نزع نناكنألل ماهفتسالاب ةزيهق ع تقلخ< للا, لاقف بعاتال مل نايبصلا

 عقوو هيلاث نوكسو هلوا رسسكو نيعلارسك و ماللا حّتف ناستغل هيف بعللاو ةححصملا

 ظ برغا مث ىنعملاب لّقنوا ىنملاىف ةياور هلعلو ةيفانلا اع تقاخ بالام ىخلدلا لصا ىف

 هلا ىذلاو لاق ثيح هل ىلع هدامعا ىف فتصملا ىلعوا هلوق ىف رمعم ىلع ضرتعاو |

 ةداهش, هنع ةياورلاىف بيرغف انهه رك ذامو حدالاوهو نيئس نام نبا ْذُئمون ناك رمعم

 نا نا وهو سدقملا تس ىحب لد صاعءلا نين ورع نب هللادنع نع ةبتق نا ءاورام

 ره اولاقف نوبعاي ناببصب هّقبرط ىف رف هبوبا ىلا عجرف مهداهتجاو هب دابعلا ىلا رظنف
 ةبارغلا هجوو ىهثلا اييصمكحلا هانيت او ىلاعأ هلوق كلذف بعال قلخامل ىلا لاقف بعلئاف

 هلعقو مث ثالثوا نيتنس نبا وهو ناك هيلع ةوبذاا راثا روهظ نوكي نا دعب الذا ىنال |

 ةعقاولا جعل ارم عنامال هنا عم لافطالا عم نيس دعل ولو اذه بقع لاقلملا اذه

 وهو هب نما ىا( ىسعن ىحيؤدص هللا نه هللا ةملكب اقدصم ىلاءعت هلوق ىف ل قو ) لام>الاب ولو

 ( ننال
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 ةخسن ىفو ( دهشف ) رهشا ةتس نبا ناكهنا ةبيتق نبانع ىليهسلا ىكحو 6 نينس ثالث نبا |
 قابستء | شو ىو دلو: ةلكآ ىضلو هنولمل نك_لاواا اوقف( هجب ور و للارتلكلا هلي دهم

 لث» نا ىلاعت هللا لاق مك نك لوب هنع ربءملا ىمالا ملاع ىه ىتلا تاعرتلا هباسشف باالإ

 نب دم ريسفت ىفاك ( ليقو ) نوكيف نك هللاق مث بارتنم هقلخ مدآ لثك هللادنع ىسيع
 لعاسفلا ريمض نم لاح ( هما نطبىف وهو ) ى هب نما ىا ( هقدص ) ىربطاا ريرج

 ىا ( ميرمل لوقت )هب لماح ىهو ىا ( مي ما ) تناكو ةخسن ىفو ءاسفاب ( تناكف )
 ريش كنطب ىفام ناو ءاسسنلا ريغ كنا هللاو ىسعب لماح ىهو اهيلع تاخد اذا اهتخا

 اركتو اماستو اهظعت ىا ( هل ةيحن كنطب ىفال دحس ىنطي ىفام دجا ىناو ) دولوم

 رعا للاو مدقتام ىفاسنيال وهو رثك الا هيلعاك للا ةدم تلمح ميسم نا ىلع لدي اذهو
 ناك اا هشدصتق ةدحاو ةعاس ىف هتعضوو هتا#ج امهنع ىلاعت هللا ىخر سابع نبا نع

 اها هلوَش هايا اهتدالو دنع همال ىسيعمالك ىلع ملاعت هللا صن دقو ) ق.ساك ثالث نبا. وهو

 نبا هبأرقاك ءاتلاو ميلا حت ( اهتحننم ًارقن» ةءارق ىلع ) ىنزحتال نا ىلوالا ( ىنزختال
 ىدانملا نا لاق نه لوق ) ىلع اذكو ىا ( ىلءو إ) ركبوباو صاع نباو ورمع وباو ريثك

 اها فير نم اهبطاخ هنال دهاجمو نسا و ريمج نب ديعسسو طف ني ناك ( ىسع

 ةمقاعو امهنع ىلاعت هللا ىذر سابع نا لوقو نع زارت>ا هفو اسهنطل نم جرخ 1

 هجوال ىطدلا لاق اههنع ضفخنم ناكغ ناك هلال ليربج ىداسالا نا كاحضلاو

 | ضرامت ثيح تاق ةيناثلاىف هعوقو عم ىدابنملاف فالملاب ىلوالا ةءارقلا صيصختا
 ةءارقلا نا ىلا فندملا راشا ةيضقلا ددعتب الا امهنيب عملا روصتبالو ةمثالانع نالوقلا
 دوجو لائ>ا ىفاني الف ىسع ىدانملا نوكي نا وهو ىلوا لوالا ىنعملا ىلع اها ىلوالا
 ىا ( همالكىلع ) ىلاعتو هناحبس هللا حرص ىا ( صنو ) ىنالام ىلع ىنملاف ىخا
 تاساىلع ادر ( هللادبع ىلا إ هنع ةياكح همالكىف هللا ىا ( لاقف هدهمىف ) ىسيع قطن

 هللا ىناطعا ىا ( باتكلا ىناث | ) ةيبوب رلاىوعد نع ازارتحاو ةيدويعلاب اراختفاو هاوس هلا
 اليزنتوا هناضقب قبانس: ىف ( اننن ىاعجو ) تانتكلا_.ننجوا ليجالا لع هلسضف نم

 ردابتملا ىهاظلاو ىهلدلا هركذ اذك هللا سما نا ىناك هبعقاولا ةلزن» هعوقو قةحملل

 هدبؤي و ل املاب هليوأت ىلا جاتحالف لابقتسالا ىلع فقوت ريغنم لاخلا كلذ ىف ايبن هلعج هنا
 ىنءلا اذهىف اضيا ةحيرص ىحي ةيضقو الفط هأبنو هلقع هللا لك ١ نسحلا نع ىورام
 هذه اصخ ىو ىسعو ةيهلالا ةداعلا بااغ نيعبرالا نس ىف ةوبنلا ءاطعا نا هتياف
 ايي تنك هلوقنم هنع دروام, صخ لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن نا اكةليلجلا ةبترملا
 ىلا#ت هللا ىكر ةراره قا نع ها ةدفاللا قو اذه نيطلاو ءاملا ناب لددحنا مدا ناو

 ةطشام ناو ع بحاصصو فسولا دهاسشو ىسعالا دهملا ف ماكشي ل ام وف م هنع

 )ل) 6 ىراقلا ىلع ب 22(



 لباخلا ميهاربإ
 ىنلا عيضرو ةسعاقتملا عيضرو لئالدلاف.ءركذ ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر هلك

 رحاسسلا ثيدح ىف ىذلا ىصلاو اذه لثه ىنا لعجا مهللا تلاقف بك ار اهيلع سم

 ىليهسلا مالك ىفو جسم رخاواىف وهو قا ىلع كناف ىربصا همال لاق ىذلا بهارلاو ظ
 عضم وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهب ملكنا ةلك لوا نا هتضور رخآ ىف

 ىا( لاقو ) ىدقاولا بتك ضعبىف اذك هتيار ىليهسلا لاق ربك ١ هللالاق نا ةمدلح دنع

 بحاص دواد ىلا 5 احن هنا ىورذا ايتفلا وا ةموكحلا ىا ( ناملس اهانمهفف ) هلئاق نع

 اسهتميق ءاوتسال ثرحلا بحاصل اهب مك اليل هتعر مركوا عرز بحاسدو مغ

 هيلع مزعف امهم قفوا اذه ريغ هنس ةريثع ىدحا نيا وهو ناماس لاقف هصّقن ةمقو

 بحاصا ثرحلاو اهفاوداو اهجاتنو اهردب عفتني ثرطا بحاصل منغلا عقدف مكحبل
 دواد لاف اداهتحا امهلاقم الاق امهلعلو ادارت هيلع ناكام ىلا داع اذاف هدءاصإ منغاا

 ريظن ىناثلاو ىناخلا دعلا ىف ةفينح ىنا لوق ريظن لوالاو كلذب مكح مث ءاضقلا تبصا

 ىنا دنع نامض الف انعرش ىفاما قبا اذا بوصفملا ديعلا ىف ةلواحلل مرغلاب ىفاشلا لوق

 ا لدا تان اول طابو ركبنا الا ويح ىلا ناجبامامسبلا جار يدم ةيرزح
 هللا ىلد هلوقا راهنلا نود ليللاب باودلا ظف- ىف ةداعلا ىر اراهنال اليل ىفاشلا

 لها ىلعو راهتلاب اهظفح لاومالا لها ىلع اطئاح ءارباا ةقان تلخدامل يف هيلع ىلافت

 ةيضقلا دقت ىف ةقيثح ىنا لوق ىلا ةفيطل ةراشا ثيدحلا ىفو للاب اهظفح ةيشاملا

 ونال .اهبحاس نمر يصقت ريغان م !بهفالتاو :!راهتؤا.البل ةيادلا: اخت ذا:ةيدمعلا ةلاحي
 ىا ( الكو ) جرح نم نيدلاف مكيلع سيل لاق ثيح ةيفينحلا ةلملا ىف ةيفثملا ةمارغلا

 اياضقلا رئاسب املعو ةموكحلا بجوم ةفرعم ىا ( املعو امكح انين ا ) ناملسو دوادنم

 ةالعتملا ةددعتملا خسنلا ف اذك) (:ناهلس:مكح نم ):لوهج ا ةغيصب ( ركذ دقو ) ةيعرشلا
 6 بعلي ) هايص لاح ىف ىا ( ىص وهو ١ ناماس نع ركذ دقو ىلدلا لساىف عقوو

 ةخآ ىفو اهومحري نا نوديرب اوناك ىتلا ىا ( ةموجرملا ةصقىف ) نايبصلا عم ىا

 هللا خر ؛سانع نبا ىلا هدنسب هخيراتىف رك انسدع نا هاروام ىهو ةموجرملا ةيضق ىف

 محر باكا نم ةعبرا اهسقن نع اهدؤار ليئارسا ىتبىف ءانسح ةأرما نا امهنع ىلاعت

 دنع اهيلع اودهشي نا اوقفتاف تمعنتماف مهيلا اهمكح تعفر نرذلا مهتاضق نم لقو

 ناك املف هب مهوا اهتحرب نماق اهنم كلذ هتدوعدق اهلابك اهسفن نم تنكم اهنا دواد

 ى زي مهم ةعب رأ ىزو م اح بصتشاف نادلو هيلا عمتجاو ناماس ساج اهمحر مون ةيشرع ٍ

 نيقرفتم مهلاسف ايلكاه-ف نم تنكم ناباهيلع اودهشو ةأرملا ىزب رخآو ةعبرالا كئلوا
 كلذ غابف مهلتش صماف ضبا رخاو سبع رخاو رمحا رخآو دوسا مهدحا لاقف هنولنع

 مهلتقن اوقلتخاو اهبلك نول نع ناق رفتم مهل أسف دوهشلاب هروف ند قعدتتساف دواد

 (قو)
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 دواد) همكح ىلاعجرو ناماسإ ىأ 6 هب ال ىدتقا ىذلاىا ( ىدتقاام .ىصااةكقىفو )

 نانع ناخ.شلا اهاور هيضقلا هذهو هريغ نحمل مه وت عفدل ناب فطع ( هوبا

 انك اةمتف ءاذاعل ايا نكلاو ءامل :نافكأ مهلا لاا نا انيإ هنغ للاخ ناو توه
 .امهنيب هقشا نيكسلا اوتاه لاقو ناماس اهاعدف ىربكلل هب ىغقف رخ آلاف دواد ىلا

 .اهلوش هيلع اهتقفش هل اوال دف هباهأ ىُذقف هقشنال اهماوه هللا كهجر ىرغصلا تااقف

 ِ علو ةوادعلا نه امه ناك املوا ة.دصملاق. اهكلاتل هقشا ىركلا ىدرو هقشن ال

 والمال وهو هيشلا نم عو ىلع ادانعاوا اهدب ىف هنوكل ىيركلل هبمكح مالاسلاه ىلع دواد

 ىلا ةليسسو كلذ لمف ناماسزا باوخاف دهتجملا مكح ضقنيال دهتملا ليقناف ه.ثلا نم

 *”ضّشن دهتحملل زوي مهعرشىف لعلوا اهرارقاب لمع ى ربكلااهب ترقا املف ةيضقلا ةقيقح

 ,تاموةنس ةرشع ىتانان:اوهو هؤؤاضقناكو ليق لوالل خسان ىحوب ناك ليقو دهتملا مكح

 ىجولاو ىحوب ناملس مكحو داهتحا دواد مكح ناك لقو هند نابي و نشا نااوهو

 ىا(مهرمحنا) 7-1 ندمشوهو ىربطاالاقو ةذعسانىفو (ىربطلا <> و) هريغ صقس :

 1 لثمو"ىا6 كلذكو ) هنسىا ( اماعريشعىنا كاللاىتوا ني> ناك إ ناماس نس

 هثرحلط .هدخاونوع. رق عع )داو قلابشو | لمشم هنزو لبق 00 وماصق 3 ةرغصضق ناياسنع

 هله ىذلاوه ةلصخ اهم كف ايدو هّيدمأب 51 ٠ نم نأ ,ىدرب ناكنوءرفنا هتصقو ) كرم ؤ

 تااقف اناودع اذه لاف ةلصخ اهنم دخاف هدي لوانمذا هر2 ىف ىسوماشف 7-1 ب طابو

 نق هيف ىف هلخداو رم اذخ ان راو ردلاهل ىقلاف ريغص هنا محا م تن نسا ةملاتملا هتاوضامل ظ

 طبقلا نم ناك نايرلاز بعصم نيديلولا هلاودع وه 2 نوعرذو دقع هناساف ناك

 ناعا ىعدانمم نوعاارشب ةامسم ةلاسر تيك قاور ةئس ةئامعيرانه شك ا رمعو قئاامعلا ؤ

 ,حالصو هتباده لاكىا ( هدشرميهاربا اننادقلو ىلاعتهلوقىف نورسفملالاقو ) نوعرف

 ةفاضالاب هاده ىطدلا لصاىف عقوو 6 هانيدهىا ١ هتفرعمناوالبق ىا 6 لبق نه ) هتلاح

 ليقلبقونورهو ىسوم ىلق مهريغ لاقو 6 هريغودهاجم هلاق ) هغولب لبق ىا 6 اريغص )

 ءاطع نن لهشسن دا سالاوبا وه ( ءاطع نب | لاقو ) مالسلاو ةالصلا هيلع دش |

 © هقلخءادبالبق ١ حاو رالاملاعىف هباضف قباس ىف ىا ( هافاعصا ) ةئامالثو عسن ةنس تام

 هريغو ىشاوكلاك ( مهضعب لاقو ) حابشالالاعىف دوجولا ىلا مدعلا نه هدسج راهظا ىا

 َةف رعملا ىا (هملَش هف رعب ناىلاعت هللا نعد ىصأي اكلم هيلا ىلاعت هللا ثعب ماللسلا هيلع ميهارنا دلوال)

 ةموادملا فصوب ( هناسط ءرك ذيو )ل ةلماكلا تاذلاو تافصلاو لاعفالل ةلماشلا ةماتلا

 ىذاملاب ربع ىت> لاثتمالاق غلاب ثيح ىا © هدشر كلدف.لمفا لشملو تاعفدق لاف (

 ميهادبا ءاقلاناليقو ) ىمنلا نم غلبا ىننلا لبق انهنهو هريسخاو هلثتما هن 1 لأهلا نع

 انيعفو (ةنس ةريثع تسناوهو تناك ) دور نم هتيلب ىا ( هتنحمو رانلا ىف مالسلاهيلع
 ميلع تناكف اهيف هوقلاف مهءانصا نديكيل مقاذا نيرسشعو تس حرج نبانع ىناعملا
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 | ل اك ,اكىا (عذاا» ءاللسلاو ةالصلاهلع (قسنفإ الاثمان او 2 (0 ادع ل :

 فالاز ماا مجرب ذلا ىف نيلو ماا دح> | ىلع اذهو ةرسغع ثالث ليقو ) ناس عيسن اوهو (

 هازك ذ دعت هلة ةلاسرىف ىلعاولا سلا نإ دلا لاللد انحماشم خيش هيق فقوت' ىد» تيما

 نيعذلا نبا انا ثيدط ليعمسا هنا حيحصلالب رومشاا نكل ةلدالا ضعب نيف رطلان

 لذ ةرشع هون غاب وا م.يهز رفح هللارمس نا تلطملادبع رذن دقذا هللادنعو ليعمسا ىا
 ف

 هن ذل ت غرش مث نمو 1 الان 4 ةئاع هادؤو آد ع ىلع جرذف مهساف هاته مف مه دحأ

 3 ربب زلان | ة هنتث ىف اقرندا ىت> ةمكلاب نيقاعم شكلا أن رو ناكو 25 0 كلذزنال وةئام

 تناكاضياو اًمهاىم هحذب صالاىفانلا بوقعي هلدلوب هناب ةنو رقم تناك قحساب هتراشب |

 ليع.سا نالو نيعب رالادحىلا مهلوصو ءايدنالاف بااغلاو ىرخا ةباىف ةوبنلاب ةنونقعا |

 ءاماعدنع باوصلاوه» اذهو ليق هدقفو هذ ىلع قشا ذئنيح ءالسالاو هدلو لوا ناك |

 نوكيناب برءال دوه.لا نه دسحلا هؤاشنم لطاب قحسا هناب لوقلاو نيعباتلاو ةباحصلا |

 اكو نا رتعلع نك كا دودصموهو ىدهلاىف ةيزوحلا ميفنبإ لاق 24 ,دلاوه مهوبا

 هللا قيدص فسوب ل لاك فرشا تبسنلا َّىا ما ىلاعت هللا ىلص ى دا و ثيدحاماو

 ىلاعت هللاىبص لاق ىذلااماف هللا يلخ ميهاربا نب هللاع ذ قدسانب الت بوقعي نبا

 فاسولا 38 ركلان | ُ ركلاننا ركلات 55 ا هريغو ىراخبلا هاو رام ىلع مم وهماع

 توقعل نا ن4 01 ىوارلان 4 هحردم هنا 0 مهاربان قدسان بوقعي نا |

 2 03 سمشلاو رهقلاو كك و ا ميهارإا 3و م( حالف هلُمد فيس وب ىلا تيكا :

 نامز ناكدنا عدبالو | رهد> هنع ع 7 3 يل (ارهش رشع ةسجنا وهو هسفن ىف ىا

 اداشراو ىلاعت و هنا.س هريغ ةداعب مهأ طخ ىلع هموقل اهينن هتوسن ماقه لواو هتقهارم |

 سحشلل ناو قالا ملع ثودح ىلع لالدتسالاو رظنلاا ليبس ىلع قا قي رط ىلا مهل

 اهلاَقَتناو اهريسو اهعولط ريد انثدحم ةيئاماظلاو ةيئارونلا ءايشالارئاسو بك اوكلاو رمقلاو

 ( ىحوا لقو ١) نوك رشثتامم ءىرب ىنا موقاي ىلاعت هلوق ليدي اهلاحنم اهلاوزو
 همدعو ةزمهلاعم اهريكو اهحتفو نيسلا مغب ( فسوب ىلا ) هللاىجوا ةخسنىفو

 ليقو ةئس ةرمشع ثالث قرلاف ىتبو ةماش هينيع نيبو دوسا لاخ نعالاهدخ ناكو

 8 مدع ثالث ناسا فعءاذداادع ناف كبي ردنع ةقك ذا فورد> ددع نكيتم هرمدع 1

 نسحاو ند قاحخلان سحلا نسح>انا ه4ه>و ىلاعت هللام رك ىلءنعو ةرمع (ةنياف الاو |

 نع تو غابوا 6 ىص وهو ١ نسحلا هجولا هسعم ناكاذا نسحلا قلحلا نوكيام

 00 هل مل ليتلاب رصممب نفدو ةنس نيرشعو ةئامزا وهو ىفوثو ةئس ةرشع عبس هلو

 ملط دنع 9 اسد ىلا رئظ رت ؟ندكا ظانؤطن !"ةعوعل لل نها ياكل زو ؟هالاشفلا ؛اههيلغ
 هللال وب ) مهمبا لزنمنم خسارف ةثالث ىلع هو رثب رعتىف ىا ( بلا ىف هئاقلاب هتوخا

 ىلا ةراشب هيفأ نورعشبال مهوىلا ىا 6 ةبالا اذه مهسماب مهننتل هيلا انيحواو ىلاعت
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 سييأ 700

 كناث ولعل فس وبا كنا نورعشبال محو هوأدق ع (ك7اودإ نويحسنإ و كاةصاخعلل ىا ه سه | ل ام

 قاع 0 زود ند دعنأو 3وانك هل محو مهن ف ىلاعت لاق م *ابإعا| ناكو كلئاكم ف همكرو

 هب دباطساب دلو ( دلوام لواىا 4 دلو ناح اب اع 0 هللا ىبص ارخ انيس نا تريخا

 4 ءاسلا ىلا 57 امفار ( | رم كلذك ءاحدقو ضرالا ىلع هب هن ديب د ءم ىا )ع ضرالاىلا |

 لاقو ) ءامس || ةهج ىلا ءارسالاب هناش ةعفرو ضرالا طاس ىلع 11 هنبد طسب ىلا ءاعا |

 ' لوق 0 ىلوا وهو لطانلاو قا لاب تق و رشااو ريدا ناب تزيم ثرح اناهفتلاا

 لا 0 هللاه ر "؟ ىا حل .هأل دب دشألاب ) تصغل ل انا ثتردصو تدع .شىا ىف سلا هل امرت ىدلا

 نروح انو اىعاش هنوك نع ههزني نا دارا ا١ 6 رعشلا ىلا ضغبو ل هاوسام ةدابع ضغبو

 اهيلا عج رامل ىا )»ع دعاأمل 5 03 اهماع ةياهاجلا لاعفا ن* ىا 06 خسنلا كل و امهيلع

 تمام طفل اعوذ ىم ةسنع حم 09-2 كحسلا رازبلا هاورام ىلع 44و هللامر 7 فق ادبا

 مْ ديراام نيبو ىند هللال و2 كلذ لك نيثىم ريسغ هب نولمعي ةءلهاجلا لها ناك"امم ول

 تاق: اينيزم' هللا وضعت هامل ىذلا ل نا سلال ةياهالا لها هب مهام حيبش تممام

 ومس كيلا ةدهترايسا» وحل منغ را 501 عنك لغايس نك شن ردا نق مدلل

 اذهام تأقؤ ريمأ نمو فوفقد توصو ءانغ ل 0 ند راد قدا 0 نايدصلا

 ىنظشا اش ىانيع ىتيلع ىت> توصلا كلذو ءانغلا كلدب توهاف ةب الاف 8 3 ليقف

 ىرخالا ةلمللا ت تلْقف مْ هن ريخ أفق ت تاعفاف 4 لاف ىدحاص ىلإ ثتءحر 9 يلع رد>الا

 ىلا تددححر 59 سمشلا سمالا ىنظشإ اق ىائيع ىف يع ىد> كعب كل م كلذ لمه

 م و هيلع ىلاعت هللا ىلد لوسر لاق ءامح" كلذو اا | 3 تلق اق 2 تاكقام 5 لاق ىحاص

 ىلع ةيبث هقو هنود هللا ىنهر 5 ىد ةياهالا لها هلمعب رم ءوسا اهريغ ةينقا. هللاو

 اذهو ناييصلا رمس امك هلوق هيلا ريشي 5 عولبلا نود رغدصلا لاح ناك امئا مهلا اده نا

 رازمو ديلاوملا سلاجتىف ىت> رامزملاخشو فوقدلا برضو راكذالا نيب نوعمج ثيح

 ' كلذ ريغ ىلا ( ءافخلا هحو ىلعالا نارك ىحولا نال رض 6 ان.> وا نو رعشنال محو ةلح

 ا بهو تن ةءااقإ ريسأ الها 0 دقو) من ريغ رام >ا ن قلل داق ىور و ) مهراخا ن ن4

 ىا(ع ت ًاشن امل ١ الدلا ىف ميعأ ونا هاورام ىلع ىا 6 0 و هيلع ىلاعت هللا ىبد هثيدح ىف ا

 ١ هللاةنحم هتمصع قف ىلع ءانب هنرطفو هتابج ىف قاخ هنا ىنءملاو اهتدانع ىا © ناثوالا

 ظ حب عصا و , هعضومىف ققح يم هعيط ىف انوزوم ناوك نا عفاشإلا وهو ارعش همالك |
 | ىا ( هلعأت ةيلهاطلا تناكامت ءىشب ) دصقا ملىا ةحوتفموا ةءومض» ميم ديدشتو مضف

 ىلع نولوبيو ةيضرلا مراكملا ىلع نوقولخم ءاسيدنالا نا لصاحلاو .راربالا خباشملا روبق

 ط
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 1 م 2 ةردتلا دما قعر ةصلا لاح مهل مقوام كلذف رضنال هناو ةيهنلا 5 لئامشلا

 هتايطع ىا ةحش' عم ( ىلاءت هللا تاحفشن ) عب انو ىلاوت ىا (فدارتتو) داد زي ىا ( مهل مالا

 ( مهبولقىف فراعملا راونا ) 'ىغت ىا قارشالا نم ( قرشتو مهيلع ) هتابذجو هفراعمو

 ةياهل ىا ةياغلا ىلا ةخسن ىفو ( ةياغلا اواصإ ىتح ) مههرودص ىلع فراوعلا راثآو ىا
 هذه ليص#ىف ةوبنلاب مهل ىلاعت هللاءافطداب اواو ) ةياثعلا بادصاو ةيادهلا بابرا

 اسهقوفام ىتلا ةياهنلا اسم دارملاو اوغلسي لوعف» بصنلاب ( ةياهنلا ةفيرشلا لاصحلا
 ةيتيهىف ودصو ومو ءاقبو ءانف نيب مهف ةيادبلا ىلا عوجرلا ىه ةياهناا لق اك نكل ةياهن

 ةءزالمو ةملاعم ريغ نم ىا ( ةضايرالو ةسرامم نود )) لاخلاو لالحلا ىتفص نيب لامكلا

 ىعو٠ لصو ىا ( هدشا غلب ااو ىلاءعت هللالاق ل ةيهلا ةبذجو هيليج ملحم لب هن دسك ةضاير

 ماقتساو هلّقع مكحتسا ىا ( ىوتساو ) ةنس نيعبرا ىلا نيثالث نم هتان ةياغو ةيوق ةياهن

 ىلاعت و هناحس ا و هللاة:سىفايلاق مالسلا مهياع ءايدنالا ثعب نس وهو ةنس نيعب را غلب دهلاح

 مءامكحملا لعب مكحلا هريسفتىف ىحلدلا دعباو ةمات ةف رممىا (املعو إل ةوبن ىا (امكحءانينا)
 ءامك.لاو ءالقعاا نم ءامدنالاريغىا ( مهريغ ١ نحت فداصن ىا ( دحن دقو ) هحيج رف

 ىفو ( اهعيح نود ) ةئسسحتسملا ةعركلا ىا ( قالخالاهذه ضعب ىلع عبطي ) ءاياوالاو

 لهسيف ) قالخالا كلت ىلع مهضعب دلوي ىا 6 اهيلع داويو ) اهضعب نود ىطدلا لدا

 ىلاعت هللانه ) ةيانعب ىا ( ةيانع ) اهم هفاصتاو هقلخم ةطساوب: ( اهماك باستك ا هيلع

 ( تمسلانس>ىلع ) ماللا نوكسو ةمدعملا ءاخلا رسسكب (نايبصلا ضعءب ةقاح نم دهاشن اك
 هنا ناشلا اذه بايرا ضعب نع ىور اك ةقيقحلا 1 ةيلحم ةيلحتلاو َهَش راطلاو ةئمهلا ىا

 ةنطفلا ءاكذو ةدالخلا ىلع ىا ةمحعملا حعاشل « هماهشلاوا رز ناضءر واهم ق عض نكي

 ماو ريصلاو مركلاو دولا ىا ( ةحامسااوا ) نايبلا قطن عم ىا (ناسالا قددوا)

 اهريغو ساملاو ل انا . يلي اراتع قضولا و ثدالا 0 ءامخلا ةرثكو لكالا ةلقو

 رغصلاىف ىا 6 اهدض ىلع ) نايبصلا ضعب وا ءابنالا ريغ ضعب ىا ( مهضعب دحن مو )

 باجتسإ ةدهاجملاو ةضايرلابو اهصقان ) متيىا ميلا مضب 6 لمكي باستك الاف ) ا و

 ىلع ىلاعت هللاهقفو نأ اهلئام ىا ( اهف ر>نم لدتعيو ) لوهجملا ةغيصب ( اهمودعم

 توافب ١ ىدكلاو ىلملا ىا 6 نيلاطا نذه فالتخابو ) اهلاوحا ةماقتساو اهلاكا

 ' ف ةلكال ) اهمودعم أ ( نسم كرو كاباستو راسخ وشن و لكن ىأ ع ايقيرلأتلا
 رسسنف ةداعسلا لها نم ناك نماما هل قاخ امل رسسم لكف اولمعا ثيدح نه سدتةهوهو

 ( اذهلو ) ةواقثلا لها لمعل رديف ةواّمشلا لها نم ناك نه اماو ةداعسلا لها لمعل

 فاسلا فاتخادق )ام اذهل تدثو ىامام) اذهلو خسنلا رثك ١ىفو اهنف سانلا ةوافتلوىا

 ( ىربطلا كل ةيستكموا ةليج ) هسنج وا نسا ىا (قاخلا اذهل ها قالخالاىفىا ( اهنف

 ةلبج ) هدض اذك وىا 6 نسألاقاخلانا فلسلا ضعب نع ) خراتلاو ريسفتلا بحاصىا

 ( ىلاعت )

 هللاىذر (دوعسم نب هللادنع نع )ىربطلاوا فئلسلا ضعت ىا )»ع هاكحاو ديعلا ىف ةزيبلرغو



 هيلا اندصقام ماتا

 ه4هصو ا احم ولت ايه 3 ةزاشالاو ل قاع الإ هده تسل كايك -* د ١

 تا ف

 6هانلصاامباوصلاو) ى نلافلار ريرجنباىا ( وهلاقدبوإ) ىرصبلاىا ( نسحلاو) هنعىلاعت

 قدح ناكو هيضاير ة ةمل هك ايها اهنهو ة هن زيلع هلءج وهام اهنم نا سمع يف الصاأ ءانلعح ىا

 قبس امل ةاعارم باوصلاو هلوق ناكم ةخسن ىفاك حيحصلاوا ىهاظلاو لوَش نا فندملا

 ىبا نبا ىا دعس ىوردقو) هانمدقام قيقحتلا مث ةياداالاب عدو يشيل 5 فئاته

 ىنل ١ نع )ب ةماما ىلا نع ةسسش ىبا نبا فنصم ىفو ىدع نب لماك ةمدقم ىف صاقو

 تاسفصلا ىا حتفلاب ةلخ عمح ءاخلا ركب ( لالألا لك لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل

 امهيلع عبطي الف ىا هيج و) ةنامالا دض (ةنايخلا الا نمؤملا اهيلع عبطي) لاصحخلاو

 6 هنع ىلاعت هللاوخر رمع لاقوإ ايسكو اهل ناثدحو ناضرءعيو هيف نادجوي دق لب

 نبديعسو متاح ىنانباو ريرج نءاءاور ىذلاى ا ( هثيدحىف)إ خلا رثك !ىفاك باطخلان اىا

 فدحو ءارلا حتفن لاّشوو ةعاحشلا ةعرلا نزو ىلع (ةءر+لا ) افوقوم هنع روصنم

 نوكسو ميامضبوهو اهدض (نيجلاو ) دملاوءارلاو ميما حتي و ةلم امل لاق اك مقل

 ثيح هللا اهعضي ةخسن ىفو (امهعضي ) منا رقو عئابط ىا ةزيسغ عج ( زئارغإ مضيدقو ءابلا

 هنع ىلاعت هللاىضر همالك ىهتنا هتلاسر لءمي ثيح ملعا هللاىلاعت لاق م ىا ع ءاب

 ةخسن ىفو اهادب ةفيرشلا ةخسن ىفو ( ةليْلا لاصخلاو ةدومحلا قالخالا هذهو )

 (.اهلوما رك اذن ) اننكلو ىرخاىفو انكلو ةياور ىفو ( نكلو ةريثك ) اهعيمج

 هفصوإ تن ىا ( ققحلو ) اهعورف رابتعاب ىا ( اهعيح ىلا ريشنو ) اهلوصفىف ىا

 ىا ( ىلاعت هللا ءاسش نا )ا اهلك هجو ىلع ىا ( اهب اشو هيلع ىلاست هللا ىلص

 5 كك تح ةدحو دلل - 7-2 - يل تتحمل

 3 د

 اهتاعسشا ثيح نم اهدارفا ىا (اهعورف لصا اماإ احضوت اهب سو هتلع ىلاعت هللاىلد

 اهاصا ىا حتشيو داصلاو نيعلا مضب 6 اهعيباني رصنعو )ل اهندعم وه ىذلا لقعلا نم

 ةطّشو ) 0 ناتو ةرايعلا ىف ريس فاطعلاو اهروهظ نيح هنم عذت اهنااك ىذلا

 هروهظ قارشاب سفنلا كارداىا (لقعلافإ) اهرادموه ىذلا اهيطقو اهزكسمىا (اهت راد

 (ةفرءلاو) -- ولا ثعنني هنه ىذلا) راصب الاىلا هيسنلاب سمشلاك هرون ةضافاو

 هماكحاو هذوفغن ىا (ىأرلا بوم الصا هنوك نم ىا:(اذهنم عرفتيو) تايثزحلاب

 اهءدارحلاو رهاب ةعسن ىفو عفرلاب (ةباصالاو) مهفلا نسح ىا ميجلاحتش (ةنطفلا ةدوجو)

 مقاوال هتقئاوم دارملاو ريغال مف رلاب (نظلا قدصو) باودلا هو ىلع ضرغلا كاردا

 اهدومم زيمتيل رومالا بقاوعىف ريدتلاو كمأتلا ىلا( بقا وعلل رظنلاو) نهذلاو جراما ىف

 اهلطلاصا ىا 6 سفنلا لاصمو ١) متابقلا بنتجيو حئادملا بدكيف اهمومذم نم



 ل

 71 ىا ) ةوهشلا ةدهاحمو 2 اتقي "1 ام نود اها م اهتفاف ن ساكو اهعمفانمو

 تاوهالاو تاوهدذلا كرب سفناا ةدهاس# هله عرفو ىا عقارلا خسنلا ضع ىفو

 نانا ةسايس ىا عفرلاب )َ ةسايسلا نسحو ) تاداعلاو تاعاطلا ىلع اهلمحو تاالفغلاو

 اشاكخم مهرومأل ربا كلل 2| نسس>و ىا ( ريب د ااورز هديا بففقوو ةحوللا قدصو ةلادعلاب

 لكلا لصحيو (لئاذرلا بنتو ) لئامشلا بكيت ىا عفرلاب ( لئاضفلا ءانتقاو) اداعمو

 )هناكمىلا) ق.س انقائأ 0 رشادقو ) ىدهلااو ةعل هلا هةئاومو ىوهلاو ةوهشلا هفااذسع

 لدفلا ساسا وه ىدلا لقعلا لامر .: جل ىا خ3 ةيأع ىلاعت هللا ىلبه هنم) هاد ىا

 (ةياغلا) لماكتلا لقملا ىلع عرفنملا لصاحلا لعاانم هنكمتو ىا (لعلا نمو) هلوصحىف
 هل-< ةلالج ذاو هاوس رسشب اهغابي مل ىتلا ) ة>خست ىف م ىوصقلا ةياغال هغولطل ىا

 | ةئمزب عرفساممو هخعسا ىفو (عرهت اور مغلاو لقعلا نم هلحم ةلالح لجان م ىا ( كلذ نه

 ( عش نددنع )) هردو واع بيرال ه سما ىف هب عوطق# تبان ىا هةققحعتم ىوريرو (شّنقةحتم

 ىا دس زملا عراضملا اوك نا رهطالاو دارا عراضملا ةغيصنا ةخسأ ىفو عيتتلاب مع ىا

 ٍ ) هريس دارطاو ( قدصلا قفوو قحلا ناس ىلع ةبراخا ىا (هلاودحا ىراح) علاطي

 ْ (همالكمماوج) ةعل ا ىف رطباهملعئىا (علاطو )ا يفاع حشر ءانأ الاو نطاب ١/ ناونع اظل

 أ هفالخا كحل [ءاوو علاطو ىا (يسولا همنا رج ود ىن مال تكلا ف لا ريسبلا

 نا هال 1 فو اذا -- هن دح مك وز ةعبتملا هك واس ريس و ةعب كنلا هريسو 3ع 1

 ( ةدلعو ) لمملآو ملا, ناقنآل ةماغلا لإ ملا لع ةلمملا مايداحا يأ همك
 امد حتشيو ةزدهلا ا ةاروتلاىف ا هملع ةطاحا 3 ااط ىا ْ

 ظ مهمكح > ةملع ىا (ءاكملا مكح >و) ةيقعا ىف هتيد سما هناا جاتحي امن ةلمم اماو لدم اما

 | صصق 5 اهعئاقو ئا )»ع اهماياو )ب ةيضاملا ىا 46 ةيااذغا مثآلا ريسو 0 مهةكح هتف رعمو 1

 ظ د ) لامفالاو لاوقالاو ا ىا غل لاغشم الإ نر وبظوو 0 ةقلاحمللا ءاسنالا

 ؤ

 ءاننأ) 2 (ةسيفنلا با مدالا نلشمانو 3 5 الوصا 5 ناس ىا ) عئارم كا

 6 الي ا 2:بفيخحست هناهاتظلاو ةمدفناا ةحد :ىفاو“ةباوغ را تاذ آلا باونا

 ا ريغ 321- 5ك عتنموا ة هيمضصلم ىا ) مولع !| ناوك هلا را 4 ؛ ولط 0 تاذالكعلاو قالخحالا ىا

 0 ةالصلا هيلع همالك اهلها ذخما ىتاا) فراوعلا فانصاو فراعملا عاونا ند كالذ

 )ع هج هاراشاو) هءاودتوا ىدتقم ىا ملا مْ ريشا انكتاو فاّقاا تناتشب 4 ةودف اهف

 ردصم نيعلا ركب ( ةرابعااك ) اهب اولدتساو ةئب ةلالد اهريغب و اهب هتاراشا اوذخلاو ىا

 10 لي وأتا| هلو و اهرما 0 اهتفاع 0 ىا ريسفتااو ريدتاا ىنعع ربيعي ايّؤرلا ربع

 (اهلام)



 يا 700 ع

 1 جماع ىا بط ردصم حصفاو حصا 53 ءانطلا ُث امد 22 لرع ا 03 أهم سمو اهل | ام

 كاع ىا تدني ردصو» 4 ب اللكإو ( ان بتماس راصو ءادلا لازاو ءاودلا فمصوو

 ةضيرف عمج 6 ضئارفلاو ) قيرفتلاو عما عونب ددعأا ريداقم هب فرعي ملع وهو

 ظ ضئارفااباا٠نم ةثرولاستاىصو ثارملا مْ هن فرع ملع وهو ريدَقَتأا ىنعي ض رفلان م

 | لحرو هسا ىلا هلونع لجرلات سن ند نيتحتش ( بدتلاو ا ةبارقلا رئاغ مكحو ةيصعلاو

 ىتش مولع نه ىا « كلذ ريغو ) ةماعلا ةعلالل هؤاتو باسنالا غلا غيل ىا ةهاس

 عبارلا بالا رخاواىف ىا ( هنا ز>حءمىف هين سام ) هنالاح تاق رفتمىف هيلع ترهظ

 دحانم هملعتالو رمشب نم ياو ربغ نه ىا ( مياعت نود ىلاعت هللا ءاشنا )) هنا زعم ركذف ||

 1 م ل ( مدقت نم بتك ؟ ةعااطمالو ) اسغ سردب نم نيبو هن ىا ( ةسرادمالو )

 نيك رسشملا ءافرعالو باكا لها ءاملع ىا 6 مهتاملع ىلا سوللا الو ) ملال اهف ارظن

 ةءارقريغنم هدلوث ني> قاذام فصو ىلع هما ىلا بوسنم ىا( ىما َى هدم

 ١ (كلذنم 'ىشب) رهتشي مل ىا لوهحلاةغيصب (فرعبملا) ةباطخو رمش ةرشا.مو ةباتكو

 ير معلا ةفرعملاو ناعالاب هروناو هعسو ىا ( هردص هللا رش ىت> )ل 3

 ١ نكيملام ىا (هماعوإ ةرهاب تاز>عمو ةيهاظ تابأب هردق رهظاو ىا (هىما ناباو)

 مالا لب رو ا رمأ همك ذأ هنو رن كالا 2 ارب نكيملام ىا (هأرقاو)

 رك ذام عيج فرعي ىا لوهجلا ةفيصب ( كلذ ملعي ) ملعب ملام ناسنالا مع ملقاب لع ىذلا

 هانا مضل“ ىألف لاعط نفا ١ دال لوبا سوينا فقرل# كاليرعر
 ليلدلاب كلذ م ىا ( ناهربلابو ) ايهدب نوكي نا براق ارو رمذ املع ىا ( ةرورض ١

 ىا (ارظن هنو ) ىوعد (ىلع) تازدعملاو هتقلخ دعب تاصاهرألا نم ماق امن 2

 ةعباتتم ءايد'الانصصق دارباب ىا ( صيصاقالاد ريس لوطنالف ) ايركف الالدتساو اي رظن املع ١

 ىلع هيضتش ام هعمت# اهدرسالو ىا 6 اناضقلا دقت و )7 ىرورضلا قب رطلاب هديش امن

 6 عماج ظفح هب طيحالو ) اددع هيصحي ( رصح هذخأي الام اهعّومت ذا ) ىركقلا ليبسلا
 هطيضو ةححصملا لوصالاىفام ىلع نيسلاو ءاللا حتفب 6 هلقع بسحنو إذ ادبا اماع هطيضي

 لاك رادقعو ىنءملاو اناقام باوصلاو طقف هلقعب ىا لاقو نيسلا نوكس ىاطنالا

 ماشنالو لب ماسنال ةباغو مارتال ةياهنىف ( مالسلاو ةالصااهيلع هفراعم تناك ) هلقع

 ملاعىف (نوكيام لع نم هيلع هعاطاوزل هيقاب ىا ( ىلاءت هللا هملعام رئاس ىلا ) اءلتعمو ايقنام

 ( هتوكلم ميظعو هتردق بئاحتو ) ةواقشلاو ةداعسلا نه بيغلا ملاعىف ( ناك امو ) ةداهشلا

 ليصافت نم 6 ملعت نكت ملام كملعو ىلاعت هللا لاق ) هتنطلس حوضوو هنوق ر ووظ نه ىا
 كياع ملا ثيح 6 امظع كيلع هللا لضف ناكو ) ةقيقلا لاو>١و ةّشرطلا باداو ةعب رشثلا

 رب رق قا ( هيلع هلضف رد ىف 0 تددرل'و تشهد ىا ( لوقعلا تراح ١) امسج امامنا

 هقيبلالا ك2 كس ىا'ءارل اانا كب ( نساالاتسرخو 21ه هيلا هناسحا رب ويقل هيدل هماع



 ما 73م6 لم

 ىهتنيوا) هيلع هب هللا نم امث ىصحي اب قطنت نانع تز# ىا ( كلذب طحن فدو نود )

 ! اسس نالنواغلاو هن احس هساإا ولولا مسألا رهظم هنال هيدل اه.اربمل#ا كفل نود ىا 6 هيلا

 ا -
 ا م اجرك يوب اهمضو لادخال ريل عم وفعلاو لاتحالاو و رخااماو )
 هفلاخي و سفنلا هه ركتام ىا لوهجلا ةغيصب ( هركيأم ىلع ربصلاو ) ةردقلا عم ةخسنىفو

 زيت هب قيقد قراف ىا ( قرف ) باد آلاو قالخالا ىا ( باقلالا هذه نيبو ) ىوهلا

 راقو بلط ثروت ةفص ىا ( تابلو رقوت ةلاح ملا ناف ١ باببلا اذهىف رخ الانع لك

 ةلجعلا ىلع ثعابلا بضغال ىا ( تاكرحلا باسالا دنع ) رارقتساو ىمالاف تورشو
 مال الا دنع ) اهلمحت ىا 6 سفنلا سبح )) عفرلا وا بصنلاب 6 لامحالاو ) ةبوقعلا ىف

 ضاىعالانه هيعنو هيذؤيو ضايمالا نم هعجوبو هلؤيام درو دنع ىا ( تايذؤملاو

 فاطعنم اذه سلف ةيبمد الاو تاناوملا ةهج نم ىذالاو ةيهلالا نملانم مال آلاف

 تاكليلا ىا_ ةلمهملا لادلاو ءا 6 3 ما ةخسأىفو ىطدلا هموت مك صاخلا ىلع ماعلا

 انهتم معا هنا الا هركتام ىلع سفنلا سيح 1 لا ) كارول كا ا

 ةسصملافو ةيصعملا نعو ةداسعلا ىلع ن 0 ربصلا نأف عوالاك رك ذام لكو سنملاك وهف |

 هللا نعو هللا عم و هللا و هللاىف وهو

 مومذم هناف كيلع الا * اهلكنطاوملاىف دمحم ريصلاو

 انيينام قئاقح تناك ناو ىا ( ةبراقتم اهيناعمو ) كدعب ىلع وا كلسنع ىا ظ

 ةزواجلا ىنمىف لمءتسا مث وحلا هلصاو ( ةذخاؤملا كرت وهف وفعلا اماو ١ ةنبابتم !
 ىا ع اذهو ) ةفلابملا ةينبانم هنا ىلدلا لاق مك سلو ردصم وهو ةيصعملا ةازاح نع

 هللا بدأ امث إل ةميقتسملا ةلاملا ىلع هعيمح ىا ( هاك ) ةعركلا قالخالا نم رك ذام

 سو هيلع ىلاصت هللا ىلذ هلع درو 5 ( مل“ هو هيلع ىلاعت هللا ىلذ ادت ةينث هب ىلاعت

 ( وفعلا ذخ ١ ىلاعتو هناح.س هب هبداام ةلحنم ىا ( لاقف ) ىدأت نسحاف ىبر ىدأ ظ

 ضيعاو ىا (ةباالا) ةرشاعملا ندع نمفو رءملابىا (ىفرعلاب أو ةحاسملاوةلهاسملا ىا |

 نولهاجلا مهبطاخ اذاو ىلاعت لاق اك ةلباقملا كرتاو ةملءاعملا نسحو ةلءاجلاب نيلهاملا نع ظ

 نارقلا ف سل ليق دقو ةعقاوملانم ةمال_سلا هيف ىذلا هعداوملا مالس ىا امالس اولاق |

 متاح ىنا نباو ريرج نبا ريسسفتىف م ىا 6 ىور إل اسهنم قالخالا مراكمل عجحا ةيآ ظ
 هللا ىلص ىنلا نا ,هيود سم نب هلدوو الاس يم اين دلا ىلا ناو قالخالا مراكمىف خيشلا ىناو ظ

 ليق ( مالسلاهءاعلي ربج لاس اه رخ | ىلاوفعا اذخ ىنعي 4 هيب الا هذههيلع تل زئامل وهلعىلاعت |

 انو رسل اهب كوش قل وازنج ارماتإن للدول ا تلا الو الاول[ ىلا انشا نامشا تايمونربج |
 | فرصتي + كلذك قاكاول هنانو) للانتوي هتاخد ءاهسا نم ”ناف نبال امهناب قئئرافلا لع وبا ١

 ؤ هلا ىذلا اذهو ىوونلال اق هللاذعك ادبا ارور< درا ناكل هس رعلاءوجوىف مسالا رخ 3 ا
 0 ا

 (وه)



 0 يل 0-7

 هي 7م 2
 د جببببلل

 ق.قحن ىا( الب وأت نع 2 تاغا عسسأ و تراك عبرا لي ربح ىفو ىهتنا باوصلا وه

 ٍ مو همالك اذه ىذلا قولا ىا ) ملاعلا لدا ىئد ) ليريج ا : هل لاَتو ) اه ريسشت

 ناساو هيث ايم ناس نم هلق 3 ىدا تدبلا تبدحاصق همارعو هدأ سمع ةقشح هريغ فرعإ

 كعطق نم لصت نا كىمأي هللانا دةعاي لاقف ) هايا هلاؤسدعب ىا ( هاثاو بهذ مث ) هيناءم

 ةاللصلاهءاع ىذلل ىا ) هل ( ىل اع هللا ىا )ع لاقو كملظ نم وفعلو ك.ء.رد نم ىطعتو

 ركذملا نع هناو فورعملاب لهآ ةالل_صلا 01 ىناب هبال نادل ةيصو نع هباكح مالل_سلاو

 صمالا ةيج نه اصوصخ ررضضلا فانصاو نحلا عاونانه ىا ( كباطاام ىلع ريسصصاو )

  ىا ( مزملاولوا ريصاك ريصاف ىلاعتلاقو لِ اهلك بابرال اهلاهاىف ةدخرال ىلا اهتاجاوو

 روهملا هنلعو روهسشملا وهو: ةيضيعتتاماو ةيناساما :( لسرلا نه: )"مزطاو؛تانثلا تاكا

 كنمو مهتاثيم نيوبنلانم انذخاذاو ىلاعت هلوق هو ةصتخم ةنافتةمضتملا ةحليقتطلا اعيو

 ةمرلاىف هنا ال 4 هيلع ىلاعآ هللا لص مدلاو مم نبا ىسعو ىسومو ميهارباو حون نهو

 ىغي ىتح هنوب رضي اوناكهموق ىذا ىلع ربص حونف هللاءالب ىلع نورباصلا مهليقو مدقتدق

 هريصنو هدلو دقق ىلع بوةعيو هحنذ ىلع حدلاو هدلو حبذو راناا ىلع ريد ميهارباو هيلع

 دوادو هموق نم ىلع ىمومو رضلا ىلع بوباو قرلاو ندسلاو بلا ىلع فسوبو

 ايرك زو ةنباىلعةنبل ءانب مدعو هدهز ىلع ىسيعو هتئيطخ ىلع ةئس نيعب را هناكب و هتيضقىلع
 مهنم ةنقق مهبيصي نم ليقو داهملاب نور ومأملا مه ليقو حبذلا ىلع حيو راشنملا مطق ىلع

 سأوروامزنع هلدمت ملو ىلاعت هلوقل مدا لسرلانم ىنثتسا ليقو عئارششلا لها مه لبقو

 ( اوفعيلو )هعايثالو هل هللا ىا ( لاقو ١) توا بحاصك نكتالو ىلاعتو هناحبس هلو

 ( ةيالا )مهنع ضارعالاو مهن٠ ضامعالاب ( اوحفصيلو ١) مهضعل نه مهقح ىف طرفام ىا

 ةعدتعاو مكبلا ءاسانم ىلا مكاسحاو مكحفدو وفعل ىا مل هللا رفغي نا نونحنالا ىا

 ركبوبا لاق تازئامل هلا ىراذلا ىوردقو مهىماب ماتهالا ديش تافتلا هبفو مكيلع

 لها عم هض وخل هنع اهعطق ىتلا هتقشن حطسم ىلا عجرو بحا ىلب هنع ىلاعت هللاىذر

 ىنرقلا ىلوا اوتؤي نا ةعسلاو مكم لضفااولوا لئابالو.ةب آلا ردضو: هأطخو كفألا

 ابرجاهمو انكلجو راكم ىنأ بيرق حطس» ناكو هللاليدسىف نب رجاهمللاو نيك اسملاو

 حفصلاو وفعلا اذه ناك اذاو قيقحتلاب هملاع ةعسو قيدصلا لضف ىلع ليلد هب الاىفو

 نو لات وانزل اب تالت لم انانو سولو وكمال رطل هكا نوف انزل ةمدلا ماكل ووصول
 ربصلا نمرك ذام ( كلذنا ) افعوزواحتو امو رس ىا ( رفغو ) ىذالا ىلع ىا ( ريص

 ربصلا كلذ نا ىا ىجلدلا لوقاماو.رومالا لضفانم ىا ( رومالا منع نأ ) نارفغلاو

 هب لحال هنت ىا مهردب ناونم نمسلا وحنف اقزاك بنس شع رومالا منع نمل هنم نارفغلاو

 ( رئؤياع ) ءافصلا لهادنع ىا ( ءافخالو ) هلحو هلمح ةكىف هنع ىنغتسم وهذا هلم ىف سلف
 يوم وهلم ك دامت



 ىد هلادعا 0 منه ىا( هلاتحاو ) هبايحاعم هريص 7 | ( ياخ 1000 هف ىا |

 حاف ( ناو ) ياو تنا يخاب لبن تالا نأ اها اي هل لاق ني> كماحاام هلزأ. .ةسونا لاق

 ىازلا تشب ( ةلز هلم تفىعدف 2 بحاص ىا ( مياح لك ) اجرك قالو ةزوهلا

 طق له هللازعاام ثيدطاىفو هتف اورظنتلاو ملاعلا ةلز اونا ثيدحلاىفو ةرثع ىا ظ
 ( ةوفههنع تظف>و ) هته.> نم رعقلا علط ولو لطاب وذ نعام ليفو طق ىلع هللالذاالو ,

 ْ 4 زاسم تدلع نه لماكلا نا 4 مياحلا بضع ند هللا ذوعأ لفام ىد ع ةرءم ىا ءافاا |

 منيع هكا ظ

 ةريغصلاو ةريكللا نم اريكو ارةدنوم وصوم مهلك ءايدنالا نا ليوادلو ةوتفلا بارراو ةودنلا

 اناسحالب مهياع المحن ىا ( اربصالا ) هيلا مهنءلصاولاىا ( ىذألا ةرثاك عم ديزل )

 ىلع ىا ةيلهالا ىوريو هيلا ريصقتلا ف دما هتزواجم ىا ( لهاجلا فارسا ىلعو ) مهيلا
 ىلع نب نو هللا دع وبا ىخاقلا انما بان وكي ازواحن ىا )2 امل الا ( اهلها فارسا

 نادال ةلماش ةماع ةياكلاف هيواسنالو اهيف دحا هكراشبال ه.صع هيراب دنع

 اماماو ةلف ىلا ةيسأ ارياكإلو مآل حشو ةمدعم نيع نوكسو ه>وتفم ةيقوف ةانثع )»ع ىلغتلا

 تام ىنملاف فيرحنو ىنملاف فيحصتق ةلمهملا نيعلاو ةلثملا ءاثلا نم خسنلا ضعب ىف 1 و

 دهمان د> اولاق ) ةياورلا هذهىف هل ناك. راعملا اش ثملانم ىا (هريغو) ةئامسمحو نام ةئس

 انريخا لاق ىا انأسا ( ةدد>وم ءانو 56 ةيقوفلا ةانثملا دي دشنت و ةلحهملا حتم 1 باع تب |

 يكب ىنا ريغو ىا 6 هريغو ىضاقلا ) فاقلاوا ةروسكملا ءافاب ( دقاو نب ركبوا ١)

 ىمدع ىنا نب هللا دمع نب د ةيشأفو ىنللا ىا 4 ىسع وبا و امدح اولا ىا 14 اد (

 ( ىي نب ى ) انربخا لاق ىا ( ناسا ) هابا ىنعي ( هللاديبع )انثدح لاق ىا ( انثدح ١)

 لاقىا ( انابنا ١) ت اطوملا حدا هؤطومو هب روهشم ًأطوملاو 'ىث ةتسلا بتكلا ف هل جرم م
 و ىنات 2 بهدملا ا 3 نا نب كلام نب احا ىا © كلام ) انربخا

 ناخيشلا هاو 6 : اهنع ىلاعتا 20 6 نع 0 وهو كب و ىهدلا موصي ناك ةنيدملاب

 سانلا هريخام ىا( مسو هلع ىلاعت هللا ىبد هللال وسر ريخام تلاق ب اهنع اذا داودوباو

 اههنوها ىا( اهرسيا راتخاالا ) ادبا ىا( طق )اهدحا رايت>اىف ىا( نيرما ىف ١

 نيدلااذهناواورمسنالو اوارمس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبدهنعدرو هن أل هدنع امهاهساواربخلا ىلع

 اذ ىا (امتا) رسب الا ىا ( نكي ملام» رسسعلا مكب ديريال و ريسيلا مكب هللادي رب ىلاعت هللا لاق و رسب

 هيففالهس ناكواو هرات ال ناىل والانف ابانتجاو اهزنت ىا (هنءسانلا دعبا ناك اا ناك ناف) ملا

 نا بحي ىلاعت هللاناف اهوركموا امارح نكيملام قفرالاو رسسيالاب ذخالا بابحتساب حيولت

 اليوعت هلعاف ىفذحو هلوءفمل ريخ ىت ىحلدلا لوقاماو همئانع ىتؤب نا بيم هصخر قي ا

 دولز دل لج ا سلخ ني راواونم ناك( ذإ !ةمونس ناديا رو ين ىلا / هاذ - ىلع |
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 هكا 7 1س

 لاق تنس اكلح نا( ناطر ولو يش !ةكراشخ اك [هاسما "راحل الا و ننال
 مهالصانم جر ؤاهودحوب نا ءاحر ىوق رذناىنعدهلوقب مهءاقب نيشخالا شي رق ىلعىا
 هللا نا مولعملا نمذا امثا نكي ملام ثيدحلا سفن ىف امع هنم ةلفغ هلا الف هدحوب نم
 اهدحا نوكي نا لمتحم نبرما نيب هريذال مالسلاو ةالصلاهيلع ليربج وا ىلاعتو هناحبس

 هيفامق هريخبف هللا نم هريخ نوكينا لمتحي هنا ىضاقلا نع ركذ ىوونلا 3و مث امنا ظ
 ةدهاجلا ىف هتما قحىفوا ةيزجلا ذخاو لاتقلا نم رافكلا نيبو هنب امفوا ناتبوقع

 ا

 روصتيف امثا نكيملام هلوق اماو لاق هلك اذهىف رسيالا رات ناكف داصتقالاو ةدابعلايف

 ءانئتسالان وكيف نيملسملا نموا هللا نم ريبختلا ناك اذا اماف نوقفانملاوا رافكلا هريخ اذا

 هنوك مهضعب ىلا لصيمل امف روصتي اضيا نيملسملانم ريختلا نا ىنالو ىهتلا انطق

 تيار[ دارت ىا ا( ةسقنل سو هيلع ىللاعت هللاىلص هللا لوسر مقتنا امو  نردلاىف امتا

 هل نالوا هو ركم ىلع دحا نم اماقشا هن هروب ادح ةها ركلا هب تغلب امه سقت ةصاخ لحال اد> ا

 ىتلا هللا ةمرحق رخ ىفدحا غلاي نا الا ىالوهجلا ةغيصب ( ىلاعت هللاةمرح كهتنت' ناالا ١)

 ىل اع: هللا ىلص هتمر> قر هتامح نهو هةلخ نم دحا قحوا ىلاعتو هنأ حرس هقحن قاعتل

 تكهتنا اذا نكل ىا عطقنم ءانثتسالاو اسهكتاه نم ماقتنالا بحب هجو ىلع ملسو هيلع
 هللاةمرح بيسب (اهب ) هسفن ظلال ىا (هللمةتنيف) اهببسب ىلاعت هلمقتناو هلل رصتنا هللاةم رح

 كلام نع فنصملا هجرخا مم دوادوباو ملسمو ىراخبلا هاور ثيدحلاو اهيكترا ن 6

 هللا مراحم نم ءىش كهتنينا الا هحاص نم مقتنيف طق“ ىث هنم ليثام سم ةياورىفو هلاطومىف ظ

 ءىث قرخىف غلاب اذا نكَل هسفنا اراسصتنا هبهبقاعو دحانم ىذاب بيصاام ىا هلل مةتنيف ظ
 هلل الا هماقتنا نكي نكييف هسفنلال هلدبقاعو هلل رصتنا هتمرح اهتلمح نم ىتلا هللا 2 0

 نا لصاحخلاو هاده ةعباتم ىلع رادملا نكل هاوه ةقفاوم هيف ناك ناو هاوس ضرغلال
 هقح ىف هللا ة ةأعا م عمد هسفنل ماقتنالا كرو ىذالا لمحت وهوفعو هملح لاك ىلع ةلالد ثيدخلاىف

 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلاذا ىوزو ) هب رقالخاب امان هلدعو هلضف نيب. عماجلا وهذ

 نيعرسك و ءار حتفب ةيناغلا نزو ىلع ( هتيعابر ) ترسكنا ىا لوهجلا ةغيصن ( ترسسك ال

 بايئاو عبرا تايعابرو عبرا ايانث ناسناللو بانلاو ةينثلانيب ىتا ىهو ةيتحت ءاب فيف#و
 صاقو نا نب دءس وخا وهو ضاقو ىنأ نب ةيثع اهرمدك دقو نورمثع سارضاو ةعبرا

 ةقلفب اهتم تعد واأتظش ىنقل تبعات ترتكلف مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مر

 قش دحا موب ) اهالك ىرهزلا باهش نب هللا دبع هحش لوعفملا ةغيصب ( ههجو جشو )

 اولاقو) اديدش اقش هخسن ىفو ( اديدش هءاككا ىلع )امهنم دحاو لكوا رك ذام ىاعم كلذ

 بحاص ىا ( اناعل ثعبامل ىنا:لاقف ) مهيلا ةبوقعلا لازئاب ىا ( مهيلع ) هللا ىا ( توعدول
 قاذلل ( ةمحرو ) قحلا ىلا ايداه ىا ( ابعاد تعب نكلو ) ىللاعت هللاةمحر نع درطو نعل

 مهد ؤنالو ىا (نوملعيال مهناف ىموق دها مهالا) نيملاعلل همحر الاكانلسرا امو ىللاعت لاق 5
 اجد تكتم دحوم معتصم و عحعجم وو تو جر ممسرخم همم ست رج من نسج لا تم مط حتا رجم سس سقت مس ع حمس شا سوا



 هتفش حرجو ىلفسلا ىنعلا هتينث امنا هتريس ىف ماشه نبا داز هموق هبرض ىبن نع ةياكح

 ةديعوبا امهعزنف هتنجوىف رفغاا نم ناتقلح تالخدف هتنجوىف هحرج ةئيشث نبا ناو ىلفسلا

 هللا طلس نا هفنا فت> كاله ةئيف نبا ناكف مصام نب بوقعب لاقهتينث تقس ىتح حارجلا نبا

 بيذهت ىفف ةيتع اماو مساق باهش نا اماو تاق قهاش نم هاقلافوا هلَتقذ هحطنفاشنك هيلع |

 حيحصااف هلبق دحامهيف هرك ذيملذا ميعنوبا هركناو ةباحصلا نمهدع ةدنم نبا نا ىوونلا

 كلذ فرعف متهاوارخا وهو الا محلا خايف دلو هل_فن نم دلوبملو ىليوسلا لاق يمل هنا

 هللا لوسراي لاقف ةعتلب ىنا نإ بطاح ءاح لعفام ةبتع لعف امل هلا ىلا كردتسم ىفو هبقعفف
 أ ىلامت لاى هلال وسر ىلا هسرفب اخ ةلتق ىتح بطاح هعبتف ةبتع ىلا راشأف كباذه لمف نم
 5 و هيلع ىلاصت هللا ىلص ىنلا لاق مسق» ىلا هدنسب قازرلا دبع ريسفت ىفو مس و هباع

 ثيدح تلق ناف ىهّشنا ههجو ىمدو هتعابر 51 نيح صاقو ىنا نب هيتع ىلع.اعد

 اهرسك نيح ةبتع ىلع اعد مشو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا ىلع لدب 20 رلادنع

 عيمجا ىلع هناعد مدع هيلع هناعد نم مزايال انلق هدض ىلع لدي ءىهاظب ثيدحلا اذهو

 دقذا مهياع نعءالا ريثك ثحبامل لاق هنأكف هلصالال نمللا ةرثكل هجويدق ىنالا نا عم

 | [ماننيع تحور مس كيلع مهالا: شيره .كيلع مهللا نئيزشر .كبلع مهلا هَّريِغَوِب ىراخملا ىور

 | 07 لعبلا ننااك ةئقعو علفادلا ينلويجا و هسع قوفيإ ولاو ةعن زيه ةبيشاو ةجيكر نيئةبتيو
 مهنم لع نم ىلع اعد لب ةلمح مهيلع اعدام مالاسلاو ةالصلا هيلع هنا قيقحتلاو ديلولا نب

 ظ مارملاب ملعا هللاو ماقملا ةني رش نوصوصخما هيديرا ماع شيرقب كيلع هلوقف نونمؤيال مهنا
 | تناىناب همالك ضعب ىف لاق هنا ) ف رمل ىحدلا لاق ( هنع ىلاعت هللا ىضر رمت نع ىورو )ل
 | بر لاقف هموق ىلع حوب اعد دقل هللا لوسراي ) امه ىدقم تناو امه كتبدق ىا ( ىءاو

 ظ ضرالا ف رودباد>ا ىا ةخسن فاك ارايد نب رفاكلا نم ىا ( ةي الا ضرالا ىلع رذنال

 ظ دنع نم انكلها ) حون ةوعد لثم ىا ( اهلثم انيلع توعدولو ) رودلا نم هنا لاقيف
 ال ويلا ةغيصن ( كرهظ ءىطو دقلف ) لاصيتسالا نع ةيانك وهف انلوا دنع ىلا ىا ( انرخا

 ظ ( اريخالا لوقت نا تيباف كتيعابر ترسك و كهجو ىداو ) هلوق اذك و هرخاىف زمهو

 ظ ىعوقل رفغا مهللا تلقف ) ةياوفلاو ةلاوجلاب مهنع راذتعالاو ةيادلاب ءاعدلا وهو
 | اهيالمأت ىا( رظأأ ) فنصملا ىا 6 ىلاعت هللا هحر لضفلا وبا ىضاقلا لاق نوماعيال مهناف

 هعمجام ىا ميلا رسكب ( لضفلا عاجنم لوقلا اذه ىفام ) لقعلاو ركفلا رظنس ربتعملا

  سفنلا مركو )قلخلا رارش عم ىا ( قاختا نحو ) لقعلاب ىا 6 ناسحالا تاحردو ) |
 ىدؤملا عزجلامدعو لمحتلا ىا ( ملْغاو ) ودعلا نع ىا ( ربدلاةياغو) مانالا موهعىلع ىا

 لمحتتلاف ىا ( مهنع توكسلا ىلع لسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص رمت ملذا ) اءلاغ ءاعدلا ىلا

 ةياغنهىا 6 مهحرو مهيلع ) فاخ ىأ « قفشا مث ) مهلافصو 6 مهنع افع ىتح ) مهم



 6 عفش )و مهل ىا ( اعدو )) ةمحرلا ةياهنو ةقفشلا *

 0 ٠ ا "و زم

 ىلع ءافلاحتشإ وهو ( مهل رو هير دنع ىا

 وفازساّىا ( رفغا لاقف) باتكلا نم هس ءافلا ريكب ىناجتملاَلَوَف همك هعفش سوماقلاىنام
 مث) عيونتللوا كشالواو ناءالاب مهدها ىا ( دها وا ) هلجال ةرفغملا نوةحتسإ امل مهقفوو

 بلدا ىا 14 مياه مهنع ردعأ 62 هيلا مهتفاضاب (ىوقل هلوه هم ر لاو ,ةقفشلا برس رهيظا

 ممهدحو شيرق هموش دارملاا سداو ( نوماعيال مهناف لاقف )) هلا ماقمو هلام مهلهج

 هنوكل لب ةبارق هيف هلوالا تيب نم امذا ةضر مهنوكل كلذ لك لاقو ىحلدلا هسه وت

 ىلاوسل نالف ىنا لا نا نيخيدلا ثيدح ليلدب هتما عيمج هموش, دارملاف نيملاعلل ةحر

 اهرثا رهاشي اب مهلصا ىا اهلالس مهلبا محر مهل نكل نيئم ولا طاصو هللاىاو امئا ءايلواب

 الو ) اهعرف ةوارطو اهلصا ظفح لبلاب ذارا هنأكو اهولص ىا مكماحرا اولب درودقو

 ريهز نإ صوقرح ةرصيو1اوذ وهو قئانملا لجرلا هللاق نيحو ىا 6 لجرلا هل لاق

 ذل لاكي د سار)+ةيلكاو الامن دنا مركذ قملان ملك نا ره هو يراؤلك اف نقراطسمتلا
 ةييهذ مش لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر ناك ل-قو ردب مئانغ ةمسق ىا ( ةمسق

 6 هدزي مل هللادجو اهب ديراام ) نولانم هنع ىلاعت هللاوخر ىلع اهب ثعب أهبترت ىف

 حصن و ىأ ناب ىلع فاطع ( ظعوو هل-هجام هل نيب نا هءاوج ىف ) هدازام ىا ىازلاب

 اهفرعو ىا ديدشتلاب ( اهركذو ) لجرلا سفن ىا ( هسفن ) سو هيلع ىلاعت هللاىلص

 مقو نم لاق محرت ةلك وه ليقو كليو ىنمع وه لبق ( كحيو لاقف هل لاق امب ) اهملعاو
 ىرحا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هنا نم هلهج ام هلام هححر هلهحلف اهقحتسال ةكله ىف

 فذح طرش ( لدعا مل نا ) ةيماهفتسا نم ناف عفرلاب 6 لدعي نق ) هلوَشب لدعلاب قلحلا

 ءاملا رسكب ( تبخ ) الك روجا اناو ىريغ لدعيا ىنمملاو هيلع هلقام ةلالدل ءؤازج |

 ىلا اداشرا اريدقتو اضرف ىا ( لدعا مل نا ١ امهيئات مضو نيسلارسكب « ترسخو )

 قطلاكو محلا ةدايزبلب لدعلاب هفاصتا لامكب اراعشاو نارسحلاو ةبسحلاب ءاب دقف لدعب منه نا

 لدعا مل نا ىتءبات» ىف هثرسخو ريخ لك تمرح ىنعملاف امهيئان حتش ىورو لضفلاو

 ابا كن وكل لدعا ال تنك اذا عباتلا مما تبخ لاق هناكف ىتيضق ضرف ىلع ىتمسق ىف
 لدعيال نم كسا لوش ام مالسالايف رقتست الذا ترممخو تيخوا لدعبال نا ايدتقمو

 انيئدلا ف تيخ كنا هلصاحو ناصقنلاو عايضلا نارسحلاو نامرحلا ةبيلا ىنعمو

 قيلعت هنال ىلوا مضلا و ىزملا ظفاسحلا لاق لدعا مل ىلا تدقتعا اذا ىقعلا ىف تيل

 رهشا حتفلا ىوونلا لاقو مسو هيلع ىلاعت هللاىلص هم موصعم وه ىذلا لدعلا مدع

 ضعب ىفدرو املو رئارسسلاب رعا هللاو صهاظلا هناميال ةياعر هلتق نم هيلع هلسجو ام طقساهلعلو
 نوقرعموف اده ءىضتض ند جر رمالعلاو ةالمصلاهيلع هلوف ةدايز نم ثيدللا اذه قرط

 ر«واديل ولان نلانخ وهو ) هءادكا نمدارا نك نما ( ةيم رلا نم مهلا فرع م ن.دلانه



 ةمحمملا نيغاا تش وهو قييلا هاورام ىلع (ثراحلا ن: ثروغ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىا ثياثتلاب اكتف اهمضو ءاتلارسكب (هب كتفيل) رغصم ليقو ةلمهملاو ةمجعملاب ليقو مغيو |
 ةدحوملا رسكب ( ذدنم ) هنا لاطاو ىا ( مو يلع مام هب ىل< هللالوسرو ١ ةلذغ هلّدقيل ظ

 ةدك ؤهلاح ( هد>و ) اهلظ ىف ىا (ةرحش تحن إ هادا نع درفنم ىا ةمدعملا لاذلابو ْ

 ايرتسم ىا ةريهظلات قو ةلولبقلا نم لعاف مسا 6 الئاق ) هباسبحا نم دحا هدنع سبل ىا

 ةنس عبار ىف عاقرلاتاذ ىهو ( ةازغ ىف ) ةلوليقال نولزان ىا ( نولئاق سانلاو ) امئانوا
 هيي ملوا همون ند جاو 1 ىا( - هيلع ىلامت هللا ىلص هللالوسر هلل م ) ةر>«اانم

 (اًتلص فيسلاو ) هسار دنع ىا ( متاق ) ثروغ ىا( وهوالا ) هودع نع هتافغنم

 ىنم كمنينم لاقف هدي ىف ) اناص هتاص ريدقتلاوا الواسم هنوك لاح ىا مضيو داصلا حت

 فيسلاىا ( طقسف ) ىنمنعوا ىتنام ىا ( هللا ١) 3 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىا ( لاف

 نه ثروغل ىا ( لاقو مل-و هيلع ىلاعت هللاىلص ىنالا هذخاف هدي نه ) حي لصا ىف اك

 ( هنع افعو هكرتف ) مركلاو وفعلاو رحاب افصتم ىا دملاب ( ذخاريخ نك لاق ىنه كمن

 ناخيشلاهاورو ( سانااريخدنع نم مكتّدَج لاقو هموق ىلا ءاحف ) همالسال امس كلذ ناكو

| 

 ا هقويس نعي اقيس راتخاف دع كتكما دوق هل اوااَقو هموق عجشا ناك ةنأ ىورو ثروع

 لاقث اروهشم فسسلاب مسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللالوسر ىلع ماق ىتد ليفاو هيلع كويصايف

 1 ىلا هدخحاف هدب ند فيلا عقوو هردص ىف لب ريج مق دف هللا لاق ىو كعنع ند دم اي ظ

 ٍ لاق متدحاال لاو مويلا قه كمعنع نكد لاقو ليو ىلع د ماقو مو هيلع ىلاعت هللا ىبد

 هللا ل وس رلاقف قم ريخ هنآ هللاو لاقف لقا مث هللالوسر ارم نأ هللاالا هلا ال ف دييشأ

 ىلاعت هللاىلص هئيدح ىا 6 هربخ ميظع نمو إ) كنم كلذب قحا انا ملسو ىلاعت هللا ىلص

 مسلاهل تاعج ىا ( همس ىلا ةيدوهيلا نعووفعإ هوفع نسج 3 ىا (وفعلاىف) سو هيلع ا

 ىلع اهفارثعا دعل ىا ( ةياورلا نم 2( هوقعل قلعتم ) حيحتصلا ىلع اهفارتعا دعل ةاشلاو 0

 ا هلوق ىلع هياورلا نم حبحصلا ىلع هلوق ملقا نا فلما ىكدب ناكو ناذيشلا هاورام

 ا لئالدلاف قهيبلا هركذ اك ماللاديدشتب مالس نب ثراخلا تب بنيز ىهو اهفارتعا دعب

 | دوادوبا لاقو مكشم نب مالس ةأسما ىه.ةيزوجلا مبق نبا لاقو ىزاغملاف ةبتع نإ ىسومو
 | قطصملافرش ىفو اهلتق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلا دواد ىنا ةياور ىفو بح رم تخا ىه

 ناكذا هسفن قل اهنع افع هناب عمجو اهنع حفص هنا قحسا نبا ىورو اهيلصو اهلتق

 لزي مذا ءارباا نب ريشك اسهنم هلكاب هباسا نم تام نمي اصاصق اهلتق مث اهل رمصتنال |

 تملسا اهنا ةياور ىف ءاحامل لاكشا هيف نكل لاخلا ىف تام هنا لاّدب و ةئس دعب تام ىتح هباللعم
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 || جفلإب هلا رهظالاو رثكلاب ( هناو ) لاوقالا نم جمال و لاوخالاب ملعا هللاو ماستلا |
 دوهتلا ىلع كلهدقو 6( مصعالا نب ديبل ذخاؤي مل) هنا وفعلا ىف هريخ مظع نمو ريدقتلاو .

 قوملا ءاحاىف ءيصسو ادسل مالنسلاو ةالصلا: هيلع هتذخاومىف اذالخ ىضاقلا ىكح دقو
 ةغيصب ( هب ملعأ دقو ) هرح نيح ىا ( هبرحس ذا ) ةذخا ملا مدع ةدس ىلا راسشا هلعلو

 ( هسا حربشت هيلا ىحواو 2 هرب هلإب هريخاو ليريج هءاج وا هيلا هللا ىحوا ىا لوهج لا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا رح هلئالدف قهيلاو ىقاسنلاو دعا هاوراك هلاح نايسب ىا
 اًدقع كلان ادلر ضع دارها نأ القز قانا ف لف رفح ء اف رغاذإ كمنا) ةمقبلا( يي ةلعأر
 تيا تحايل كلؤن نكتب فرز انطق طنا اهناككفال لفن اي ناقج ايي هيسج لنك ]و

 ناكو »شئ هتقاع٠ نع الضف ) هنن أعم نع ض رىعا ىا ( هلع بتع الو ( تلف ىح ههحو ىف !

 ازيش.اوةوةيملالق افاق لق: انهزم ةقاكيؤ (ةيااؤهبلط بين, زدتَل يما اينو رع بتنتلا نوع متدع نوما

 ىجلدلا لاق تاثافنلا سوفنلا دارملا وا ءاسنلا لعفل ابيلغت نيثافنلا لَه ملو دقعلا ف .تاثافنلا
 لجل ةاياطت لةةرافطةق راع )روما, اهيلغ شتي الانف الازؤقلر ةئييح سوفا ةلوان ولم نوهسلا و
 ناكمو هريرقت لحم ىف نا نانس ةدايز ه رم و رفك هلح داةتعاو ةريبك هلعفو مارح هب

 ناك ناو نمحبلا وهف: نفنلا ةازجلا(ناكا ناب ىواؤتعآز تا د ههيقساب ىزرزلا»ءانألا) اناقرورؤ نحت

 ةنامتسالا لبيس ىلع ناك ناو صاوخلا ملع وهف ةيلفسلا صاوّلاب ةناءتسالا .ليبس ىلع

 ىوقلاب ةيواعساا ىوتقلا 0 ليي ىلع ناك ناو نك) اوكلا ةوعد كلذف تايكلفلاب

 ةيسدنهلا ليا كلذف ةضايرلا بسنلا لدسس ىلع ناك ناو تامساطلا كلذف ةيضرالا

 رححتلا هريغ لاقو ىهتنا ةميزعلا كلذف ةحذاسلا حاورالاب ةناعتسالا ليبس ىلع ناكناو
 اهريغو ناويملا نم قئاقملا صاوخو ايميهلاو ايميسلا ىهو ةفلتخم عاونا ىلع عّش مسا»

 هءارام ىلع ( ذخاؤي مل كيذكو ) ملا زعلاو تامادختسالاو ىقرلاو قافوالاو تامساطلاو

 ىلا نيؤنت نه ديالف هما ىهو ةلمهملا نيسلا متقن لواس نبا ىا'6 ىبا.نب هللادبع ) نازؤئشلا

 نا مهوتل كلذ لعش مل واف ىبا هحوزو هللادبع ما لولس نال نبا عفرو اهاكسا تيفلا ةلاعقاو

 نيف فاش قاقو ةلبناتلال/ة يلع قو رستم زيغاوبل نايس و عطنكو نايلوورانفا حال وألم
 نيلشن ؤهازواب: نازك كمل ينلغ» ىف غؤفو لفذللا ع نال(ليقاالا قار ع نأ فاول
 لئاقلا وهو قافنلا لها سر وهو فذحي مل افاتْحا ولف

 عراصت نبذلا كعرصيو لذت .* لزتمل كمصخ كالوم نكيام ىتم

 عقاو وهف هشير اموي ذح ناو # هحانح ريغي ىزابلا ضهنب لهو
 نم ) هلاثما ذخاؤي مل اذكو ىا 6 ههاشاو )) ةباحلا ءالضف نم هللادبع نب هللادبع هنباو
 مظعب )ل نيعبسو ةئام ءاسنلا نمو ةئامئالث لاحرلا نم نوقفانلا ناك سامع نبا لاق «نيقفانملا

 ةءاكح ىلات هلوقك العفو الوق) متارجلا نم ىا (هتهجىف) مهنم ةطسل ىفو (مهنع لقنام

 نح رع ةئيدملا ىلا انعجر نتا نولوش ىبا نانع

 )لإ هي ىراقلا ىلعو» 4

 هسفن نعالاب دارا لذالا اهنم نعالا
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 ىلع مليسو هيلع ىلامت هللاىلس ىلا ئا (  لاق لب ) ىلاعتز هناعح للاقاغبأ نعا: لذالابو
 نيقفانملا ضع ىا ( مهضنب لف ) هناحانم :ىا ( راثا نا 3 قلطشضملا بل ءام عيمبرملا
 ن'رجاهما ءارقث نم لح رلاعج هل افيلح مطل دقوىبا نبا لوققاطصملاىن :مزهدقوهغلب نأ دعب

 كنلك نمس لقامك"الا مهلثمو استلثمام هللاو:مطلنلالا ادم انبدام رمعا ريجال ةدعاسم

 لضف ه وذو كامح نع ء متكسما :نا هللاو هموقل لاق مث ةب . الا( ايوب نااهاؤ أمأ كلكأي

 ثرا نبا ديز لاقف د#ت لوحنم .اوضفني ىتح :مهيلع اوقفنتالف. مكباقر اوكري مل مكم
 مث نيململانه ةوقو نمحرلانم نعىف دمعو كموقفف ضغملا, ليلقلا لياذلا 7 57

 -ٌةرتثك فوثا هل داغر“ ندا لاف <«قنع برضا ىعد هللال وراي رس لاو هللا هي.مريخأ ْ

 ةملسسم نب دمحوا ةدانع نب دعس رش ن.رجحاهملانم لجر لش نا :تهرك نا رفع لاقف

 سانلاثدحاال ىوربو لوههلا ةغيصب (ثدحت.الئلال) لاقف هولتةقلف تداصلا نب ةداععوا

 سانلا ثدحت اذا فيكف ةياور ىفو تدحتب كل نذا ال ىجلدلا لاقو ىمن ءانعم ىن وهو ١

 ىرهاظلا همالسا.ةياعر عم هلتق كرتا ةلعلا مكح ىف اذه لبق ( هناا لتس ادمم نا )

 مانالا لوذد نع .اريفنت نوكب- هنا ةلعلا ةمكح لعلو هراخا ىت لوقلا اذه هراكتاو

 رافكلا تلا ناك اذلو اورق. اورمشو اورمسعت الو اورسب درو اذلو مالمسالاىف

 ةفاخم 0 بلا 0 ضعب كرتىبع ليلد اًذهىفو نيملاعلل ةمحر هنوكل نيخ رصملا

 عم تنك ) ناؤشل أءاوراك (هنعهللاىضر سنا نعو) اهتركا هياكمم أهطع بترتيب 9

 2 ظياغ) عبرم دوسا ءاسكوا ةططخم ةلمشى ا (درب هدلعو ملسو هيلع ىلاءت هللاىبد

 ىنملاو ىناملا فورحىف ةبولقموا ىناثلا ىنعمىف ةذل لوالاو ةممتىف اك ههذخ ىا (هذش
 2 هفدع ةعفد ىأ 0 ةديدش ةدج هنادر ) هنأ فرعن مل لوهجم © ىنارعا ) 3

 ؛للا لص وح زئأتي لو هكنمو هفتك نيياه'بناج ىا ( هنقتاع ةحفصو دولا ةشاح ترثا
 دقتاي / برعلا فالجحا ةداع ىلع ىبارعالا ىا 6 لاق من. 2 هيدا ءوسنم ملسو هيلع ىلاعت

 ءا ىما٠ لاق: ةنخ قاسملتلا تمغاو, كل لمح اام :ىطعا ىاب ةزمهلا خم (ىل لا |

 ىلع ) ىنعملاف فير هنال ىلا ىف فيدصت هنإ نهاظلاو ىنمحا ةخعس ىو .لملا ىلع

 ةؤخسأ ىفو © ىل لمحمال كناذ ) قهبسلا داز .( كدنع ىذلا هللا لام نم نبذه ىريعب
 محتال ىلا تملتلا قطا ىو ديزتتلا لع ىلفتعا آم لاش نا الا قسام هفو ىنامحتال
 امركو املج ىا ( ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل ةنعتسما اة و

 (كنم داَشو) ماسو هيلعىملاعت هللاىلص ىننلا ىا: 6 لاق مث هدبع اناو هللا كام لاملا لاق : م2

 كلمف لثم ىا ( ىب تلعفام ىبا عا اي ) كب لعفب و كنم صتق .ىا دوقلا نم لوهجم لمف

 ( قاكتال كمال لاق ) ءى ىال ىا. © مل لاق ) ىنم داشالى ا (اللاق) ىبوت بذ> نم ىعم

 هللا ىلص ىتنلا كوخضف:) ةنيسللا ةئيسينلاب) ىزاحم لب: © ةئنلا ةئسلاب) ئاجتال ىئا [ 5

 ىوروو ( رك رخ الا ىلعو ريمش ريعب ىلع هللمحم ن ك6 ) ابجي ىا ( ملسو هيلع ىلاعت

 ( ىلع )
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 مثلا وكلا قولا6 لسلة: ةؤبب سابع! الهاذش ذيك شالا لذا يان وو سيف هيل ١
 هيلع ىلاعت هللا لض هللا ل وسو تبازام ) نيعح اىف مك.( اهنع ىلاعت هللا ضر:ةعئاع).تلاق |

 ىناتلا لوق اماو ملظلا دنع بلطي ام ىا حتفو ماللا رسكب 6 ةللظم نم ارصتنم ملسسو
 )َ نكت ملام ادباىا ( طق ) لوهلا ةغمصب 6( اهلَط ) هلدحو الف اه ريسكو ةيناثلا ميملا جلو

 ةصاخ نع ةحراخ قحلا وا قلخلا قوق# ةقلعتم ىا ( هللا مراح نه .ةهرح ) ةملظللا ىا ْ
 ع

 ايش هد برضامو ل هيف طبرفتلا مرخو هب مايقلا بحوام وا هضئارف هتامرحو هنفن
 : لك اذخرو ازال ةرترقث“وا* اتينا ءنطاب هزريغ بز عع هان اهلوقا تؤرتحاو. ( هلق:

 ناك هناف ىا 6( َللاَل بحس ىف دهام ناالا ) ةصاخلاو .ةماغلا ىلع .محرلاو موكا باب نم
 هبادغأ“كرَم ادحا ' برض اكيرفا قاع ؤويفازلؤنعبا قانونيا ماقم ىف ة-فلابم هدس برضي 1

 دخا موب هشدخ دقو: فاخ ن  ىبا لوق ليلدب هما رخا ىف هلاااذعو هقنا فتح ناكالا :

 دمحم قصب ول هللاو لاقف عملا اذهام هل ليقف ديدسش ىملإب اديدش اعزح عز هقنعىف
 ىننلا نأ مهوتا عفدو ممم دعب صيصخت © ةأرما الو امداخ برضامو ا: ىلتقل ىلع

 راو هدو 2: نشل لمفلا ىلا اسفل وردوسلا» طرا ناك نك ودق ءكلاوألا

 (: ني هبل يتقو) اهنع ةزئتلاب دلع لحام نك مالا !كاداللا :مداقتاو ةأزملا 'قرلض
 لجحرال لاظش قا كلتش نا دارا اذه لق ) ع دنس ىئاريطلاو دمحا ىورام ىلع -

 م6 عارت نا ملسو ةيلع ىلاعت هللائلص :ىنلا هل لاقف ل هحور ىف عرفو ةعور ىف عور

 :ىالتلا لاق كفمتالا ففاتال ئنلاو ذك أماهرزك# عارتنل ):هوركم عرفت نل ىا
 ع لاقلت 2 ا ا 0( *كلذ تدرااولو ) انهم م1: عع قل برعلا عضتو

 هءاخو 7 سانلا نم كمصعب هلئاو ىلاعت :هلوقأ لاحم هلتق ناب هنم امالعإ لوهحلا. ةغصب

 :ىهذلا هك ذام ىلع ح<الا وهو نونف نيتلمح* نيع نوكسف نيس حفل 6 ةنعس نب دز أ

 :ىدوو وهو ( همالشا لبق ) نونلا لدبةدتحتب ةياؤرفو هببذهتف ىووتلاو هدي رحت ىف |
 مانسو هيلع ىلاعت هللا ىلض © هيلع ) هل نيذ ءاضقىا 6 نيد )ل ايلاط هنوك لاح ىا ( هاضاقتي ظ
 عاج ذخناو ) فاكلا رشكب ( هكنم نع ) :ةةعناو:هلازازعهءادر يتنج ىا (ةهوئذخل ) ظ

 ( هل ظاغاؤ ) ثيلتلا هل لاسقنو هلك هرازاوا هيسشاوخو هفارطان هو عمم عمج ( هبايث

 ( لطم بلطملا دبع ”ىتاو :مكلا ) هموق ماومنمل اداتصق ©: لاق م )ر هصوصخم :لؤقلاىف فا |

 هزهشناف ) ؟دغو ىف نؤمفادم ىا: .لعاف قمع لووقكت لواعم:عمج :ىبإملا نكس نيوعل 1

 ةئينم لاخ ( مشق. ملشو هنلع ىلاءت هللاىلض ىتتلاو كوقلا ىف. هلددشو 2 *هرجمز ىلا ( سمع.

 'وهوانا ملسو هلع ىلاعت هللا ىلفص هللا وسر لإقف 9 ةوفع ىل.هجو .هقلذع نحو. هلخ لامك ْ

 (جوحا ل ديذشلا لّوقلاونديك-الا نجلا نم ىا (.كنفي ) ردص::ىذلا ا ( اًذهويغىلا انك |

 ةنئ دل ءادنالا ىلا 6 ءاضقلا -نبسحل نص أت:)دشللا كن ىلوالا ناكف ©: رفقا ):اجيايتجاترثك ان قا |
 _ ةقدلج نم ىان 6 هلخان م قب دقل لاق مث: هقل ةيلاطملا ىل:6 ىضاقتلاب نسحي .ءنمأتو_) /
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 ثيدنحىف اكمايا وه ىذلا هزيمم فذحل هؤان فذحو مايا ةنالث,ىا ( ثالث ) هرمعال

 ةالصلاهيلع ىنلاىا ) صاو هلك نه دلا ماص هاي لاوشنه تس هعساو ناضمر ماص نم

 ادبشتب ( هعور امل اءاض نب ]شع هديزناو.) قا نم هلام. ى ا.( هلام :هيضقت نمع ) مالنبلاو
 ( همالسا بيس ) كلذ راصفىا © ناكف ) ارب هيزاجأ ارحز نرمع هفوخام لجالىا واولا

 طي !هفاسغمل مينوباو قاربطلاو نابح نبا هلصوو الصفقم قهيللا ءاور ثيدحلاو

 مالشس نب هللادبع هنع ىور اك 6 لوش ناكهنا ) همالسا بيس هنوكىا 6 كلذو )
 دمج هجويىف ةياور فو ( دمحم ىف اهتفرع دقوالا ؛ىش ةوبنلا تامالع ن٠ قبام )
 ىوريرو اههفرعا لف ام4! ريخا مل ىا ةدحوملا مضو ةرزممهلا - ( اهربخا مل نينا الا (

 ةدش هديزتالو )هب لعشب ىذلا لهح ىا ( هلهج هلح قبسي ) امهققحتا مل ىا اهدجا ىلا

 ( اذه وه ) هناىا 6 هريتحاف ) امركو افطللب 6 انحالا دحا نم ) هيلعىا 6( لهجلا

 م ) هتدجوف اذه هتربتحاف ىوري و 6 هدحوف ) العفو الوق هقحىف هنم ردص ىذلاىا
 ملسا نم ماعا ناكو نيلسرملا ةفص ىف نيلوالا لسك ىف تي ىاءرلويملا: ةيدمج ( كفبلو

 دهاشم ملسو هيلع ىلاءت هللا لوسر عمده الام مه فكلف مهلجاو دوهيلا رابخا نم

 ةدراولا ثيداحالا 6 ثيدحلاو ) ةئيدملا ىلا كوش ةوزغ ن.؛امجار ىفوتو ةريثك

 لادلا مل 6 ةردقملا دنع هوفعو ةريصو مالسلاو ةالصلا هيلع هلح نع ) ةريخلا ظ

 شكلا 2[ةرججم نع ةوفعينوك, مهن نع زارتحا وهو: ةردقلا ىنيع اهريبك يحبو اهمضو |

 هانرك ذام ) كيئفمو كيفاكى ا 6 كيس ) همظعمو| هلك رك ذننا 6« هلع أن نا نم : ظ

 حاصحلا نم نكت ملولو ىا 6 ةتباثلا تافنصملاو ) ةحيضصلا بتكلا ىف ىإ ( جيحصااف مب |
 ىلا ةمضنم .ىأ 6 غلبام ىلا ) ةنيب. ةجح اهناف ةنسح ةتباث لب ةحص نككمب ولووا ةتسلا |

 نينمؤلل نيقيلا هبرلصحي اغايم ىا ( نيقيلا غلبم ) ىنملاف ىا ( ارئاوتم ) هعوم :لصوام

 مهتدباكم ىا 6 شيرق ةاساقم ىلع ) هلمحت نم ىا امل ناب 6 هربص نم ) نيدلا ىما ىف

 مهتلفسو مهتيلهاح لها نم هيذأتو ىا 6 ةيلهاملا ىذاو ) مهتفااخنو مهتضراعمو
 © ةعصلا ) دئادشلا ةرباصمو ةخحس ىفو نهملا ةفلانم ىا (دشادشلا هترباصمو )|

 هرهظاو هرصن 6( مهيلع هللاهرفظا نا ىلا ) ادعا عم ىا ) ع )7 ةقاشلا ىا

 مهما ىف اف رصتتم مهيلع ماح هلم ىا فاكلا ديدن 6 مهيف همم حو ) ةوعست ىف مك |

 لاصتسا ىف ) مه.شنا ىلع هسايفو مهمعز ىلع ءانب نوددرتي لى ( نوكشيال مو )

 لصالا ىف ىو مه را عطقو مهعمج ىأ ءاتف ءافف ةزمه ناوكيبخرف همجح* نيش . 4 مهتقأش

 هللا لصأتسسا لثلاف نولودب مهف بهذتف ىوكتف مدقلا لفسا ىف ناسنالل جرت ةحرق

 نقلا مهتقأسش بصنو ةفاضالاب هلاصتتسسا ىف ىورو اههذا 3 هيهذا ىا هتفاش |

 داض نوكسو ءاخ جف 6 مئارضخ ةداباو ) مهلصفو مهلصا ن» مهراد هكالهتساىف ظ

 فكل ةداالاو مهعمج قب رهو مهتعاح كالهإ ىا ةدودمم فلاف ءار امد نيتمحم« ب نيتمجج |

 ( ةزمهلا)



 ست 745

 نوكلشكالا هنيللاو مهمظعمو مهداوس مهؤارضخو كلها ىا هللا هدا ردصم ةزمهلا

 ىا ( عتصو ) مهلاعفا نع زواحت ىا (افع نا ىلع داذاف ) معانفو مهاهذو مهكالهيف

 احارذعساو مهيلع هتقفشو مهلا هفطاب احولت مها ىا ( لاقو ) مهلاوقا نع ضرعاو

 ىنارل ىب نونظت اموا مكن اهث ىا (نولوقتام) مهرئارسفف امل اراهظتساو مهرئاعضىف ام

 اننظ نظنوا اريخ الوق لوشن ىا 6 اريخ اولاق ) مكيلع ةرالذلغ اها يدع كا مكب لعاف

 ميرك خا كالا ىا ةلغلا+نيندمنف ونهو :تنااؤا ؤه ىا ( عر " خا )ا اريخ لإ نفض وا اخ

 لوقا لاقف) ماظن مع وفعلاو مركلابجويام الا كلثمى» ءىجحالف ىا (ميرك خا نباو)ل

 ءايغالابال اك ءايدنالاب دتقم اناف هتوذالىا (فسوب ىخا لاقاك ) مكآوق باوجىف ىا
 ذلا تقولا اذه ىا ( مويلا مكلع ) بيعت الو اوت الو ريعتال 6 بيزثتال ) ءالهجلا

 هريغب مكتط اف بيزثتلا هل ىذلا مويلا اذهىف كذا. كلركذا الوا مكيدل ىلضف رهظ

 مويلا لمحو مكلع ىلع فقولانه ىنادماتلا هزوجام 1 ولاا اس نامؤلا خم

 رهظو مكنم طرفام ىا ( مكل هللارفغي ) ىغمو ىنبم دعبلا نم ةياغ ىفف هدعب امل افرظ

 لاخي كانك تمض ناثأ"ف رعا» يهجر انين او: نيهياولا محرا وهو ىا (ةيالا ( مكنع

 ضل ةحر ىا ةادسهم ةمحر انا في رمشلا ثيد4اىف اكو نيملاعلل ةمحر الا كانلسرا امو

 وهو قولطمىنءع قيلط عمج ءعمح ادودمت ع مضل 6( اننظالفلا زم 5 اق اويهذا ) م ا ةادهمو

 كلذ لاقدقو ءارسا ذئنح ١ وناك مهناف رسالا ديقنم ءاصلخلا ىا هلدس نع ىلخي ريسالا

 ءاحو هنوكز ناو ىقاسنلاو:دعس نا هاروامىلع ةمكلا بان: قداضعب اذخا .ةكم خف موب

 وأ تنل !/هللا كاوا لاَقؤ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةيواعم نب لفون

 عدبام الو انج الاف ىردال ةيلهاح ىف نو كذؤيو كداعي مل نم انم نمو وفعلاب سانلا

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر لاقف ةكلهلا ن٠ كدوجوب انذقناو كب هللا اناده ىتح'

 ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر نع نايفس ىوز دقو ىئاو ىبا كؤادف لاقف كنع توفعدق

 نبا هاوراك فئاطلا لها ىا فيقث نم ءاقتعلاو شيرق نه ءاقلطلا لاق هنا ملسو هيلع

 تدبلا فاطوتكم 2 نيمو مياعالا# هللا لل هلاك وسر نأ قاقرو قابسبلتلا نافل

 نورت اذإَم كلاقاو*ةيانملا د قانادستتلل ١ ذحلأف يدزوق هانبور اهفواكم كلا ىتا مث نيتمكر ىلصو

 ىخا| لاق م مكل لوقا ىنا لاقف عساف تكلم ميركخا نباو ميرك خا اولاقف مكب عناص ىفا

 اورشن اناك او> رن لاق مكلاوما م لو ءاقللكلا زق منا لاقو ةي الا مويلا م 1 تيرثتال فو

 قاسنلاو ىذمرتلاو دوادوداو مام ها وراك (سنا لاقو ) مالسالاىف اولخدف روقلا نم

 اهنم لايما ةثالث ىلع وهو اهيلا ةكم فازطا برقا وهو (ميعتتلانم الجر نونامث طبه

 نعو ميعن هل لاق لبج هتيينع هنال كلذب ىمس ماشلاو ةنيدملا ةهجنم وهو ةعبرا ليقو
 ةاللص تقو اولزأ ىا (ححلا ةالص) نوذلا حتفب نامعن ىداولاو معان هل لاب لبح هلا
 ةغبصا_« اوذخاف ) ةلذغو ةتفإ ىا 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص_ هللا لوسر اولتقيل ) رفا
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 بنك ىذلا. وهو ىلاعت هللالزئاف ماسو هياع ىلاعت هللا ىلص هللا وسر مهقتعاف) لوهجلا |

 اميرقوا اهل>ادىا ةكم نط ىعو ( هي الا مهنع مكيدياو مكنع ) ةكم رافيك ىا (مهءدبا ظ

 ركذ دقو اهتلعن مهلخداو مهءزهف مكلغو كرفطظا.ىا' مهيلع ؟رفظا نا يعن نم اهنم |
 ا

 ظ
 ىلا ةئام_هح ىف .جرخ له ىباا نب ةهركع نا. ةيديدخلا ماع اهلوزت بيس نا نورسفملا
 ىت> مهمزهف ةعاجيىف دياولا نب دلاخ .ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثعبف ةيديدحلا

 هيفاش الو ةونع تحن ةكم نا ةفينحوبا ذخا هبو ةكم أ موي ناكوا ةكم نطب مهاخدا
 لبق تاسفملا نع رابختالاو: تازة نم .ىه ذا:ةلبق ,تلزن ةؤوبسلا ناند ركذام

 نرخ .ن. رخض نا ئأ 6( نابفس ىبال ) مالشلاؤ.ةالصلا هلع ىلا“ ىا (لاقؤ)اهءوقو |

 اننح ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا لوسر عم دهش فانهم دنع ةز سمش دنع نب هيما نا ظ

 ىبا دعب يرق سمرو ةكم خش ناك لالب هلامنزو ةيقوا نيعبزراو ةئام اهمئانغ نم هاطعاو |

 ىا « هيلا قيسدقو ) عيقبلاف نفدو نيثلثو ىدحا ةنس ةئيدملا لزنو جلا موي ملسا لهج |

 ايان شلا رهن اب قاملاو ,اهيف لانس: لاإ ةنيماولو ةكوهلوقلا نان ةطرنعمي ةلحا و هللا( هي حج
 (ثل نا دمب) ةكم. خل هجوتم وهو. ملسو هيلع ىلاعآ هللا لص هيلا هتلغب ىلغاهلافدرم البل |

 ةرثك دعب ىنءملاو ةقرفتم لئابق نم: برعلل ةعمت عومج ىهو (بازحالا هيلا ) قاس ىا

 منع ىلع ةشيدملا لها ىتاو مهريغو ةكم رافك ب ازحا عج هلا اهنم هحناضف ةلمحو هحئاق

 قححسا نبا لاق ىفالا ةرششع مهتدعو ركاسع ةثالث اوناكو قد.ألا لها مهو مههنو مهلتق

 هع لش تبستو ىا (همع لتقو) امون نيعبرا راصالا ناكو سم ةئس لاوشىف تناكو

 ازاجم هبادصا رئاس لتقو ىا (هبادصاو ) ملسا مث هركسع ةلمح نه وهو ىشحو هلئقذا ةزمح |

 نم ةعبرا نوعيس ىلتقلا عوج ليقو ةصاخ راصنالا نم نوعيس لقو نوعي مه لق ظ

 يبسالا نععحا نب ةهناذتعو ىوزملا:ناقع ن قئاعشو .نينيعان فعضمو ةّرخ:قارجاهلا“ |

 اه بست وا ةلثملا مع لعفب نأ سها ىا ةئاثملا ديدشتب 6 مهم لثمو ) راصنالا ن٠ مهقابو

 هتجوز ةزمحم ةلثمملاو مهفارطا رئاسو 1س لوما عطقنم ةغلاسبملا ه>و ىلع

 3 نودوتسو نادنفس ىبا نع ىراؤلا ع ىفو ردى اهانا ةزمح لتقل ةنتع تنب دنه

 لاقو ةوتسنلا نم اهعمنمؤ' دنه ةلثاا لعف.ىذلاو لبق“ىؤست ملو اهم ما مل ةلثم موقلا |
 صاع ابا ناف بهار نب ةلظن> ريع هب لثم الا د>| ىلآةنم دحا قس مل هريسفل ف ىوغلا |

 عيمحو هلك اذه عم ىا 6 هنع انفعف ) كلذل ةلظنح اوكرتف نايقس ىبا عم ناك بهارلا |

 هل لاق ثيح هعم قفرلاو فطالاىف غلاب ىا © لوقلاىف هفطالو ) لعفلانم هنع ردصام

 لبق هيدي ىلع ماسي ملو دعب هب نمؤي ملذا هيلع امجوتو هلامحرت ىتا ( نايفس ابااي كحيؤ)

 انيَقب العىا (ملعتناكل) تقولا برش: ملا ىا. هانا: ءاحىا ىنأي ىتا نم 6نأي ملا ) ناغضتسا' ||
 ايفو ئا(لاقف)هلوسز ةبقحيملطلاتجاوملا هدحوتقخ مدحوت ا (هاالاهلاالزا داقشتو' |
 ا ره و ا ل مس ع ع صم, ع ص اج بت ل م عج إل 7 ا ص م صو ب جت 2 وه حج وجم 22 ججطل جل 22 مبيمل

 ( اهتم )

 سيوو ةكله ناب ليوو: ةمحر ناب حيو لقو |_ةعسال ةكلهىف عقو نمل محرك هلك حيو
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 - 3 كيدفا ىا :( ساو عننا ىباب ) مالا ةزاد ةتاضإا وكام اسم نم عم ع

 نيا ىعم َنوكف كاد اند كلما ام زيبا ١ .نطلخوو العا نم جلا ةغيض (:كئلحا ا

 كءادظغ كا: اهو كمحرت ىلع كحر رثكأ ام ىا:6كلذدواو) لمجتلا ىنمع لوالا ناك |[

 ىلا دمباو كئلعن فااخو كلا ءاسانم ىلع كمرك رثكا ام ىا (كمرك1و)١كنادعال []

 !| هللا وسر ناكول مازملا ىوذ ىلع ىنخحالاك ماقملا البال ثيح كير دنع كمركاو:هلؤقىف

 !| مهلا افطل ىا (نئضر حهعرساو) مهيلع ىا (ابضغ سانلا دعبا ملس و هيلع ىلادت هللا نيص

 | نودهاتحت 6 وها اودهاج ثيدطاىفو:ىنااينملتلا لاق 6 مابسو هيلغ ىلاعت هللا ىل ) ||

 هلا باتكلا حرش ىف ىناسملتلا ركذام بابلا بشان اسمتو ملعا هللاو هرخآ اذهو كءادعا |

 , لثم هنم زانهظالا نوكيو رادنقالا دنع وفعيو راذتعالا لش ىتخ ناننالا لمكبال لق |[
 انينيشا :نربانلا اهلا لجلب لاق نيانلا' ىلاانم كيلا قاس واه هيمي ةيواعم لأسو :راكضالا
 نوردك, كلذ نيب ايف هش . ايلا رولا ةتاظو 4 اطغلل ةفئاطو : ةراحملل ةفئاطو ةد أعلل هش ' اطف

 ءا نييجلاو نان لاف قيرطلا نوةيضيو ءالغلا نويلجمو ءاملا
 سل : تت

 0 لصف 7

 د ةروا الا .تلاقحللطا 3 اع 0007 اهيئامق ايش ديل ' ءازعسا ل و ركلاو نجلا امل

 ماسحالا ىف ديدشتاابو ىنامماىف فيفختلا/ قرف ليقو ددشتو 1 رلا فيفختإ ( مهضعإ قرف

 ظافلالا ىناعم نيب ىا ( اه ع ءااجلاو اضف ى أ اذار فل آلا اكتر لك لامست( روت

 بيطت قافشالا م ركلا 2 يارا ءالؤه .ىا ( اولم ول ة هقيقد ىأ' (قورش ) ة ةهمدقتملا

 قبتسمل (م«راراشخ ١ لي ىا ءاظلا مضب ( مظعإ يق ):اهطانشاةقراهطابيسللا/ ا (نمفلا

 هعفن لهو هردق رقحام ىلع قلطيالف هب عافتنالا رثكب ىا (هعفنو) هردق ىا ىناثلا نكسيو

 0 ا ةيدوجلاقربوم ىلا ,(ةنرحاطيا )ل مازكلا» ا (ءوكدو)لا

 و مهردلا دنع سعت راسدلا دنع سعت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 د 3 . مقل ةءردج مس هلا

 أ رد الاو حورلا لذب اهدحا ناف ايبا بورد( ازين زالت يههججاو كملاو ةؤطهفا ءاز'ؤكسو
 أ لاك ةيررحلا ةقيقحو ىناسملتلا لاق لاسمكلا بارزا ىلع ىنالاك ىوقا لوالاو. لاملا لذب

 تانوكملا ناظلس هيلع ئر الو تاقواخلا قر. تحن دلعلا نوكي النا نه ليقو ةيدوغلا
 وهؤير) لضازرعالا راطختا: هدنع ىوانتتيف ءايشالا ني.هنلقنع زينا طوقسس هت ةمالغو

 ةلاقملا هذه نسحا امو ةلافسلاو ةلاذرلا ىا ةمجحه لاذف نون متل 6 ةلاذنلا دض

 نحب ةءلط قاتلقم ئرتنإ. *( الا. نامزلا ىلع: قنا

 أ ءادتبا ءاطع وه امنا مركلا لاش نا رهظالاو هاند هقرتست ملو هاوه هدعتسي مل نم وهو
 0 ل رجبيببلببيييييييِِمِِِِِِِِِِِِِصسِِ ب ِحِحيممِسإ سس سي سس سسيسسسسسسسسسللا

 تس ل ا ا و نك : ِن 9

 ىلو ءفم ىلع افطع أمهيصتس 2( ىنامغلا ةدايسلاو ١ ءاهتنا ضيىعو صوع هلظ> الام ريغ نه
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 ( ةساكشلا دض وهو ) هتسافن ةفاطاب: ىا ("نسفن تيران ) نيد ءاضقوا نيع ءادا نم ىا

 | نودكاشتمليزنتلافو ةّشاضملاو قاخلا ةبوعص ىا تفاالا :دمزاَم .لاهاو ةمجصما نيشلا عشب

 ةحاصتلاب دارملا نا ىلع لدب ثيداحالا ضع نا هسفو اذه نورسعت» نوفلتخحم ىا

 | ءارتشلاو عببلا ىف حس نم هللا محر درو اك ةلءاعملا ىف ةلهاسملا ىهو ةصاخلا ةوافضسلا
 | براقالا ىلع ىا 6'قافنالا ةوهس ءانجسلاو ) حابر 04 تءدح ىو ءاضتقالاو ءاضقلاو

 | علوولطلا ةغاض(؟دين الان" لاستك 1 كدحتو7).هليقاز ةةلاسي ىنغااو ريقفلاو بناحالاو

 | معالا ثكلغالاىف هخدم. كرتل: امج وللا ملا باكئراؤ نخل ن. حدب الام ءانتقا دعت ىا

 | از طل دوريا وللا ةيافوج "زال, لنقوا ةقلاخل زابلاتعا نش ناله دز مغ ئلا . © ءازجل اباذر )
 لاش دقو دوحولا ىناو دوهجملا لذب وه دوحلا ىلقو دو.ملا ىلع داقعالاو دوقفملا

 | مرك وهف لكلا ىطعان.و داود وهف. رثك الا :لذب نءو ىخمس وهف ضعلا ىطعا نه

 هنمو راتقالا نء قافنالا الا ىبقو

 ناظالقي كيننلا او ادور قولا ت» ةحئاقس اكاوضفلا نم ًءاطملا : لفل

 | كاسمالاو قافنالاف قدا ا( ريتقتلا طضب. ل فويل ىتتع عقلا. ءازجبلا ىا(: وهو)

 | .ظناف فارسالاو لخعأ نيب لادتعا لاح هنا ىهاظلاو قافنالا ف فارسالا ضن وهو

 | (اقلبملا(رودعا اخ وا نولطتن نوب أذها قاف الالب ق )لصتاالو قاضنالا نيفب ةف
 | © ىزاويال ماسو هيلع ىلأكت هللا ىلص ناكف ) بكترا اه هفالخ ىلا بترملا رشناا نع

 لباش الو مواشهال ىا هتيزاو مهضعب زاحاو هتيزا ن٠ الهسم و ازومه» لوعفملا ةغصب

 ءاسبلاب ؤهو لوهجلا ةاصب © ىراس الو ةميركلا قالخالا هذه ىف ) دحا هب لئاميالو
 نك ايفزغو:ةديدعلا قئاضفلاو ةدمجخلا ,لئاعشلا ةدنهفا ضرايميال ا .ءازرلاو ةذحوملا

 هلو ةدرباا بحاص ةديزلا هذه ىلا راشا م ةدعسلا لاودالا

 منك الو ماعىف هونادب ملو #٠ قاخىفو قاخىف نيسنلا قاف

 ةدهاشم ةفرعم ىا ( هفررع ند لك ) هتعن ىا ( هفصو ) هلاثماو رك ا ا ©

 ىراضلا نط ةيدعتنت ةلاوزر ىذلا نادل ةيلغا لدباك ويد: ةعلاطلاو ةنه دش .ةقرعم-وا ةئئاعمو

 نبظناطاوهو نيت ( هللاهح رىفدصلا ىلعوبا ديهشا !ىضاقلا انثدح) هريغاضيا 0ك

 انئدح ىورهلا رذوبا انثدح) مجلاو ةدحوملاب (ىحانلا دناولا ونا ىضاقلا انثدح) 3

 ' قو هم نيش قو ا كل (نينوسكلا) ةثلثق 3 2 نو و ءاه جف 0-0

 هءومح نب دمحا نب هللا دبع همساو 6( دمم وبأو )_ءاه دف ءاي نوكو ربكتاو ميم

 ىلوالا نيسلا رسكباةيزاثلإ إل هطبضو نكمل ا لقو ءاخ راكم ءار حب (ئيشيللا)

 ةثالثلا خعياشملا ا ( اولاق ) وسل رو شم اواو ( ىقبلا قدساؤناو:) .عفااوم روهشلاو

 زو فضلا لاق ةدحاوم :نوكسو ءار خذو ءاف رسكب 6 ىررفلا و انثدح )

 اتثدح ) هريغ الوكام ننإ ركزي مو ىلق مصقا جتفلاو ىعزاحلا لاق اهرسكو ءارلا تق |

 ) قى رازعاا 2(



 هد 76 م-

 اند ) ىوضلا اهينعلا"ةئلثملا ماقلت(. نييك نيب .انشدمإن )ل نين دا ايلاناوعل رك: يدا
 ١ نكل راح نع ير دكا نبا نع 0 ةنيع نا هاور من انهه ىروألا هب دارملا 14 نايفسس

 هللا ضر ىراضتالا ىا ( هللادنع نبر ا تفعم ):ليلح ئنات ردكملاز ا نع ء ملسم هب درفنا

 | ىلات للاوص هئاضفف ماسسمو هنع بدالاف :ئيراضلاوبألل ز كليو( نوه )هيغل
 ظ ىف اك 'ىث نع ىا 4 اش ماسو هي هيلع هللا ىلص ى هلأ عملا 3 هلاعت ىف ىدمرتلاو ماسو هيلع

 ل املي اواو لعل ال الإ( لينا لف لب لاطتلا: فيلا لما فاشتا هلل (و بالف للتلار لزكما

 ةمحر ءاغتنامهنع.نضرعتااماو ىلاءتهلوقل ءاطعلاب هدعب وا ىطعإ ناك لب هعنف ايش ايندلا غاتم نم
 | 00 هللا ىلص هنع ةءاكح ىلاعت هلوق هفانس . الف ارودسم الوق مهل لقف اهودحرت كبار نم

 ئوراقءنافولا لفتسمااف اد هلع مكلمحا ام دحاال تلق ملسو هيلع

 ةالصلا هيلع هلا هنع ىلاعت هللاىضر سنا نع ءافرظلا را ذاىف ءافللا رايخا. باتكىف

 داعلا قازرا ىلاعت هللالزني شرعلا باس هنورقم قزرلا ج ”افم نا ريبزال لاق مالسلاو

 مكقفنا امو ىللاعت هلوق هدب ؤيو ىهتنا هل للق للق نمو هيلع 0 ذك نش مهتاقفن ردق ىلع

 ضعب لاق دقو اذه افل اكسممو افلخ اقفنم طعا مهلا ثيدحو هفلخ وهف 'ىش نم

 لابكلا«تارزا

 منا تءاج الا طق من الو * هدهشت ىف الا ظقال لاقام

 را لاقو

 205 هللاق يلف | م دال # هسفن ريغ هفك ىف انك ب ملولف

 ىملاىفهوحن ىا (الفيل العز اقلقلل ىكغابلل زو 4/ امهنع هللا ىض ردعسن لهسو سنا نعو)

 لايت هللاماص نبل .ناكرلا ناعما ناب شور اك يب آمن هللا ئه ساعت! [كاقو )وغاز
 فا كاتم بق هع اعملو 0 :هفةمهمطللادر لكبر .(ب زيلبإب نيالا ذود, ملل هيلع
 درثك٠ ةابيعدنتاتانوقلثوا ميم ا فذح هنا ررقو عفنيام لكب ردقف يطيلا ءلتطا نا ويقل

 راستعءاب هناوك ١ دو>١ ناكو ىا ةيردصمامو هلبقام ىلع افطع بصنلاب ( ناك ام دوجاو )ل

 ملا عبنم هنال اذهو نيكلا دهس. دس كال ةؤهن (!ناضمر.نوهىف:)يالصاج هئانزا فالتحا

 هذال لجل( هنا قداخإإ, نول يم دابا كغ معان هللاغيسي هيفو ركل و ةيخلا. نيفيف

 ءاحذا : رظن هيفو .نوشاو :عجا عفرلاو بصنلاو عفرلا دو>ا ىف زو# ىووللا 1

 نات. رباب ىووالا دل نا عفرلا هحو مث ن روكيام دوا ناكو حيرصتلاب هفالخ ميما

 هيقل اذا ناكو ل هيلع لوعم الو هلا جوحم الف ناك ىف ناشلا ريمضإ ا يك

 مومىفىالوهجل ةفيصب (ةلسرملارلان هزل هعاوناعيمج ىا (ريخ ابد وجا مالسلا هيلع لي ريح
 لبق وابو يضلل ةتلاجخ .نيوكت دقوا نطملا/نناعةييلا نوكتدف حيرلا نا ىلع ةعرسلاو ةعفنملا

 ءاسقل دنعو ناضمر ىف ةدايزلاو دولا ىلع ثحلا هيفو ئوونلا لاق ابصلا حيرلاب دارملا

 هاذا اةغارك اهواؤملا فيزا طع للم اهدوي ركوودستلا [0ايضل انمار لسا اكرر هو ولسا ل ١



 -. ةةلفللا دس
 ةتعزيشلا منولعلا ن:هزيغوا ناءنقلا ةةنسزادمو ناضمر ىف اس ةوالتاا .ةرثك تاصحمساو

 هاورام ىلع ( هنع ىلاعآ هللاوضر سنانعءو ) راكذالاو جبتللان. لضفا ةءارقلا ناو

 ةقلاكوسو عام دبش جتف'انسب ماسإ نيتارفل/ وسخ بنا ب ناتو ورا( يجدوا ماسم
 ىلاعت هللا ىلص هللالوسر هاطعا الث كريشم وهو فئاطلاو ائينح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ذئموي ماساف ىن سفنالا اذ تباط ام هللاب دهشا لاق رثك ا هيلع هللا ءافا امم ملسو هيلع

 ىلا ىا ( هلاس") ةبواعم ةفالخىف ةكك ثامو هدنس ىف دمحاو ةعيرالاو بسم 4! نوهمل

 اريثك اع دارملاو منغ ةعيطق ىا 6 انَع هاطعاف ) ءاطعلا نم ايش ملنسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 انيس راصوا همالسا دعب ناكهنا ىهاظلاوهسفن ةحاعمو هدوح ةعسل ( نيلج نيب ) ايداو المع

 نيب ن٠ هءاطعا ناف ( اولا لاقو ) هموق ىلا ىوربو 6 هدلب ىلا عجرف ) هلوقل همالال

 فرشو هسفن مركل ادبا ة>اح ىا 6 ةقاف ىثالنم ءاطع ىطعب ادم ناف ) ةرجعلاك هقالخا
 ( لبالان.٠ ةئام ) ةفل ومان م اريثك ئا 6 دحاو ريغ ىطعاو ) هير قزز ىلع هلكوتو هغبط

 مككو ةيقوا نيعبرا مهنم دحاو لك ةئام عمو ديزيو ةيواعم هينباو برح نب نايفس ىناك

 هانا ىا (ناوفص ماسم هالو اوك ىطعاو ١ مه ريع وماشه نب ثراهخاو مازح نءا

 ”' اندلاع تيرا دعزا قوارحلاو تقو ىفازعا ( ةئام مث ةئام مث ) لبالانم. 6( ةئام )

 اضيا ( ماسو هياع ىلاعت هللاىلص )2 هقلخ ةضسنىفو ( هلا> تناك ) ةحودمملا لاصخلا ىا

 هتقلخ ةدامو هترطف للصاىف لئاضفلا هذه تعبطو لئاعثلا هذه تقلخ امل ( ثعسنا لئق )

 هللاقدقو) دسجلاو حورلا نيب مدا و اين تنك درو ام هتدالو لوصح لبق لب هتئعب لق
 اهنع ىلاعت هللاىضر ةجحيدخ مع نبا وهو «لفون نبا فاقلاف ءارلاو واولا كبرت: 6 ةقرو

 ليقثلا ىا ماللا ديدشتو فاكلا مف ( لكلا لمحت كنا ) همالسا ىف فاتخاو رصنت ناكو .

 ىلءلك وهو ليزنلاىفو هموق نيب اهث ىا لالا فيهضنم هل ةردقال نمو متيلاو لايعلا نم
 ناجسلا ىليكتو مغيو هلوا حضبإ( :كنكيو الإ ةليفسلاق ::كفكنم ةنؤلا نقلا أ ءالوت

 رؤهتمتملا وصلا وه ءانتلا عف ىوونلا لاق ةرضاحلا ةريتعملا غسملاىف واولإب 6 مودعملا )

 هديشت جاتا ىا واو نودي مدعملاو هلوا مل انه لكَ ىجذلا لاقو اهعتا ىورو

 ةحعدت لوف نم هنا ىراخلاو ملسسم هاور ىذلاو امهليص# ىلع هتيعتو لاملاو فراعملا

 غتفالو قهتنا بسكت ةاوعفم ىف واؤلاو نآربخ ىف ماللا ةداي زب ابنع ىلاعت هللاوضز
 كسفنل هبشكت هانعمو اهححاو تاياورلا رثكا هلوا خف لوقزق نبا: لاقو ىنخالاك عما نم
 من ىورو دعتمو مزال ىريغ هتبسكو الام تبسك لاش هايا هيظمتو كريغ هبسكت لقو
 نانسلا ىط»ت ليقو :ئووتلا هراتخاو هبطمت ىا مودعملا لاملا كريغ تسكت ىنعملاو هلوا

 ىدننعتملاف بسك هريغو ءارفلا رككاو قالخالا مراكم نم كريغ دنع هنود الام
 زجاعلاوه مودعملا نه دارملا مث * ادمخ هتبسك اوالام ىنسك اف * دشناو ىناسعالا نبا هبوصو

 فرصتي لا ثيح تيما مؤدعلاك هنوكل امودعم ىو جاستحلا لجرلا وا بسكلا نع

 (.ريغك)



 ( نزاوه ىلع -- لاد رم كو م مدل 3 هيأ وص 1 مد يسوع 6

 (فالا ةتسل اوناكو ةع ةؤطسأ ىف (تناكوإ اهارسا ىا ( اهاياسس) ةفورعم ةلق و

 5و لب.ال ا نتم افلا نورمشعو ةعرا لاومالان م اضا مهيلع درو ةيرذلاو ءاسنلا نم ىا

 لق اهرد نوعبرا ةيقوالاو ةضف نم ةبقوا فالا ةعبراو متقلا نم افلا نيعبرا نم

 لق ليحل فوج للاخ واقطع لة دوح ةلفكدر لو فنا لفلان طخ غلبف كلذ موقو

 ىرضخلا نب ءالعلا هلماع هلا هنمب مهرد فلا نإ 9 فلا .ةئام: .ةاراام_ةه..ناكو هكوي

 قاب ملام بهذلا نم هاظعا هنا اقياعت سنانع ىراذ أ هاورام ىلع (سامعلا ىطعاو)

 هغاصل 6 هيلا نحت هاجم ةوؤ عم هدحو هلمح ىلع دك اش ىا ةقاطالا نم 006

 هلل اعشىف كاوضت'ا نب نسسحلا ونا هاورام ىلع ( مهرد فلا نوءست) هيلا تا ىا لوهجملا

 ا ©( ريضحبل لعا)« رادو !اعيكيف كاهل وهج اقدح: ر( تمض )ف 1) الني هلل اع
 اج نتا 7( طاع داوراش ١) اليت قادت فروا ىلا 4 اهمسش اهيلا ماق مث 01 ةئضخ

 [ لببلابس) وها همسقتوا (ماق اهلوقا,ةيظزوحتو اهتمت ندا ى ا اهنم غرف ىتحال هدنع رضحو

 نالال الئاق نكيمل هنا قيس دقو هللاس در ذئنيح هنا هموهفمذا الئاس هدر مدعل ةياغ هلعحىف

 هيج منال ةلييلع" قف ةعدلزجل اف[ و راك( ضار ىءاطإا) ةلوخ سلق لدباك الا: تاتا نراك

 كافف<)“ اهنمشا ناةيعاو سم اهدى اة نبا ادق ) . فر غارإل] لما: | ذم بلل ةياق قاسم

 ءاب عابشبالا نم صا )ع ىلع عتبان 1212 (ةيشلاو دق ةاللعوا ثععاطإوا 0 ل ا ةعام

 لاقو فودخم لومفملاف ىلع ةلاو> ر هاو راد ملا او كا غل هقوف ةأنئم م ةدحوم

 زو>و ىهتلا ءاتلا ىلع ءابلا ميدقتب ثيدحلا تبث اذكه بسحاوا ىلع ددعا ىا ىنايلتلا

 0 احاذاف )) ايلا سلا ىف اندنع تسيلو ةدحوملا ءابلا ىلع ةقوفلا ةانثملا دقت ىطدلا
 لاقف ) كننء !انقأفا كي ةناتمكحا ىا (ةءانيضق ) .هالؤاام ا ( كرا ساد غب

 7 لمحت نم ىا © هيلع ردقتالام هللا كفلكام ] هيلا ةمحرلا رظن ىلع ءاس ىا ( رمع

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هر و ) نيش ندلاو نيد ةدعلانا نه دروامل دعولا ىضتقم

 هايف ةلأاف قلو لمالا ةحح وع كلانا لا انقلا ظاهر! هاج ذك كا
 دوو اسوان رس ثكل لوابوع لات يناس الاعرج رجلو ألا © ناقت) همن ا

 ءانحالا ىف لاق ثنح لئاسلا سش لئاقلا لعح ىلا لام ىلازغلا مامالاو هلالاق اه اب عمج

 شرءلاىزن.) ةخسن ل ىا (شخنالو) الالب ىا (قفناهللالوسراي) لحرلال اقف

 مست ) البو ايظعت ىلاءتو هناعس شرعلا بحاصا كلم هلك كلملا ناف اليلقت ىا 6 الالقا

 ةفيصب 6 ريشبلا فرعو ) ملكت نمي احارسشنا ىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر

 ' هو )7 ذولا" رول اراواريادلا“ راثا" وأ" ةقااطلااو ١ةكشامنبلا 8 تزوظاوب لقا“ ليبلغ
 لئاقلا رد هللو هدؤ قارشاو هلاهت ىا |

 هلا, لانو لا :هتاسب اقلن يكد قال جمر هيبارلا د (هنيأ



 قفو ىلع لب ريح ىنءاجوا كلذ لبق ىبر ىفرما مركلا اذهب ىا 6 ترما اذهب لاقو )
 ىنلانا ثيدحلا لكشم باتك ىف ةدتق نبا ركذو هلئاعثىف ىا ( ىذه تلا هر ذ ) كلائهام

 لاس هلال وسر لاقف اصق اصنق هب ؟ىه لم رمت الالب اعد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىله
 ذخالا داصلاب صنقلاو لاق الالقا شرعلا ىذ نه شخ الو الالب قفنا ملسو هيلع ىلاعت

 ىلع .ةخخش ىفو لوعفملا ةغاصن 6 ركذو ) اهلك فكلاب ةمجملا داضاإبو عباصالا فارطاإب

 متفأو ةددشملا واولا رسكب 6 ذوعم نع ) اضيا هلئاعثىف ىذمرتلا رك ذو ىا لعافلا ءانب

 هما مسا ادودمت ءارق ءاذ نوكسسو نيع خ# 6 ءارفع نا ) ةلمحم لسقو ةممملا لاذلاو
 نيسلا حتفب داوس نب ةعافر نب ثراحلاف هينا مسا اماو ةرجحشلا تت تاعبابملان٠ ىهو
 جتثو فاق رسكب © عانق ماسو هيلع ىلاعت هللاىلد ىبلا تينأ لاق ) ئراضنالا ىراّكلا

 هلوقبىوارلا ىني ىا 6 ديرب ) ن. ريغن» ةفاضالاب ىحلدلا لصافو 6 بطرن» )ل نون
 ةققوفلا اةانثلاب هباوص ىزاجلا لوق اماو هيلع لكؤي امم ءاعو ىا نيتحتفب 6 اقبط ) عانق
 ذوءم لب نتلاف روكذم ريغ عمبرلا نا هيفف عسرلا نع ةباورلا عم ع نتشاولا

 ىلاوا ذوعم ىلا عجري هنا ىلع ةيلاتحتلا ءابلاب باوصلاف فينصتلا ريغت زوخيالو ريغال
 ةنوئمءار رسسكو ميج نوكسو ةزمه حنا 6 رجاو ) ملعا ىلاعت هللاو معالا ىنعملاب ىوارلا
 ةمجم* نيغ نوكسو ءاز مغب 6 بغز ) راغص ءاثقىا رهشا رسكلاو مهلا ثاثم ورج عج

 بغزلا نه ءائقلا ىلعام هب هبش عاطي ام لوا شيرلا راغد ىا.بغز تاوذ ىا بغزا عمج

 خرفلا شي ر ىلع رفصلا تارعشلا اهب ىنعيو ةمجملا نيفلاو ىازلا حب ةيشاح ىف طبضو

 ةقاطألاب ءايقا] .هنه .تفضو اذهو ىتلهولا ءركذام لع. نوكيسف مب بغز خارفلاو

 رحاب ىنتن © ديرب ) بغلا هبش اه 12 نوكي ءىث نع ولال فاطللا ءاثقلا ذا ةضاضغلاو

 لجالى ا (ىناطعاف) ادودمم مضيو ىاقلا رسكب وهو ركذامب افوصوم ىا ( ءاثق 7 بغز

 ىرذاىو ىدب "لم ةباورىقو هيدي 'لل ةياور ىثو (هفك“لم) هريظن ىف هدنع ناك امتوا هلدب

 لاديالا هلخد مث بورضو نيزاليك لؤش هءزوو ىل> هعمجو نوكسف جد « ايلح ) ا

 ةؤخسأ ىفو عايتالل ىفادكلاو ةزه© اضيا ءاخلا ريسكو ءايلا جصتل ماللا تريسكو ماغدالاو

 ةضفلا نم ولو غاصي ٠١ ىلا ذا ميم دعب صيصخت 6 اهذو ) ةيتحم ديدشتف رسكف مضب
 لئاعشو دمحا دن_دمىف ىذلاو ءارفع ن ذوعم ةياور نه انه اذك ىملدلا لاق اهريغو

 بط رنم عانشب ءاوع نذوعم ىنثعي تلاق عبر رغدم عيبرلا هنبا نع ديح دنس ىدمرتلا

 هدنعو اهب تيباف ءانَملا بحي ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ناكو ءاتقنه بغز رجا هيلعو

 بغزرجاو بطرنم عانقب هتيتاف ىذمرتللو ىناطعاف هدب الف نيرحبلا نم هيلع تمدق ةيلح
 هللاىلص هنع ةياور هل فرعي ملو ردس لتق ذوعم اهوباو اهذوا الح هيقك ؟لم ىتاطعاف

 : هللاىلص ىنلا ناك ) ىذمرتلا ءاور اهثىا ( هنع ىلاعت هللاىضر سنا لاق ) ماسو هيلع ىلاعت

 رخؤيالىا (دفلأ يش رك ذبال هلصاذا ةمجمم نم ةلدبم ةلم« لادب (رخدبال ماسو هيلع ىملاعت

 ( ةل.ةتسمل )
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 اذ ةلممسلإ هيمد نوكيا نون حب ( ةدهتلاو ) ةفورعم اهلوا حقب 6( ةءاولا اناو)

 - «ىع وس

 هيرب هنو ا هدف اةحاقملا ىوراقسو ايوكرااك نم ايوع ناَمّرلا ن.: هليقتسم

 (رياو) هلاعل هنس توقرخد ناك هنا هيفا الف هلاح ةوقل هسفن ةصاخ رخذال لاا

 هللا ىلص هدوجو رون رثا ىلع ءانب ىا ( ههركحو هدوم )ل ةنذؤملا ةدراولارابخالاىا

 ةريهىبا نعو ل هؤاصقتسا روصتالو هؤاصحا نكع الف ىا ( ريثك ) ملسو هلع ىلاعت

 (هلئسي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبصىبلا لجو ىأ هته نم فرعدال (هنعىلاعت هلا

 موسي اَو مللفلجل اببتخجا شما رة ع اب اما بتل نعل «(بناطبلاذ) راطشلا نم اكل

 اعاص نوتس نيسلا نوكسو 57 واولا جب وهو )ع قسو تف 0 ل لحر نم

 فا( ل انباشتنا) انعدلا كرز( نيجبزل تاق 2 هار[رينكلا وب نوزلا كيتااطجتلا و

 لئن اةهسطبو)) بلو ناو دان (تالض ةةطينفن كآقو 2 فلام ىلا ((يابفس وا ذاظفا ال .هئاقوت فلاي
 قاقدلاىلعوبا لاقو هلوق هو ةدافانع وللال ةدايز انه سلا ضعب ىفنأ ملعا مث ءاطعىا

 راشالاو مركلا ةياغ ىهو ةوتفلا ىف ملكتو ريراخنلا مهئالعو ريهاشملا ةيفوصلا حويش نه
 هم اع ىلاعت هللا ىلص ى هال الا نارك قالا اذه نا مهظافلا' ف مهحالطصأو مهيأر ىلع

 كاهل ذر ين جيكأ )ليزي واخ رزلا جل اا ديون يبت ايلوشلا تعا رقلا ىف فاشل وو. يلكنرأف ملسو

 ظ قاشيلتلا لاقو ءادفشلا نم عضوملا اذه ىف انتاياور ىف تندث ةياورلا هذه قوزرم نءا

 أ| طخ نم اذه لقن لاق مث ةرطلا ىف قارعلا طخم ةقفطءاضيا ةدايزلا هذه تنين دقو

 ىلع وباو تبان خسنلا ضعب ىف اذه ىلخلا ناهرب لاق ىهتنا ىلاعت هللا همحر فاؤملا

 ذاتسالا خيش ذاتسالا دمحا نب ميحرلا هلق قباب ان ذافع قد لغو سطام وزكلا
 ىرصحلا سرد ىف ىزورملا لافقلا ىلع داعاو ىرصحلا ىلع بقعت ىريشقلا ممماقلا ىبا

 مح ةئس ةولا 10 فوت هرصع ديسو هّيقو ناسنا راص ىت>»> قفوصتلا قيرط كلس مث
 تح

 ذل بهد هانغل اينع مركا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع هيورب ايف لاق ةئامعاراو

 جزاقيلمل افا كتيبلا| اهزك5 .ةييكحبغذ ناكر هنأ

 8 لصف ]هس

 هاو انهي ففنضملا قرفو ةناعالاوبةئاغالا ليقو::ىرهوجلا ةلآسقم ىلع ةعاجشلا ىنيم

 | اهتساتمو ةوقلا كلت ةعاطمىا 6« اهدايقناو )ث اهتدايزىا 6 بضفلا ةوق ةليضف ةعاجللاو)

 ةيعم#لاو ةيعبسلا ةفصلانع زارتحا وهو ةيمد الا نتي ونلا رج نقش ام كلك عقتل ىا ( ليل

 اهقونو ىا 0 منلا ةَقن ةدحم !او)١ ةيهلا فاصوالا نم نوكتل عرشلل اهدايشا ديقنم ديالو

 6 توملاىلا ) اهلاسرا كدلطو اهفارشا ىا © اهلاسرتسا دنعل اهقلاخ ىلع اهداقعاو اهرب

 كثيح ) هاش لاوزو :هنانف دحرملا :هزايتاب اهئاهتنا نامز ىلا :اهئادتنا نم .اهتيث" لاح ىا

 هددصب ىه امع اهعنع اهانفو>ريغنم ىا 6 فوخ نود )ل الّقنو القعىا < اهاعف دمحم
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 ناكو ) اهلصا ىف اهريغ اهناال ةعابلا نع أكنت ةوق ةدفلا نا: لضاحلاو اهلك ن* أ

 لكك ريمغلا اثهتم ىورو ةدجلاو ةغاجشلا نم ىا ( امهنم ماشو هتسيلع ىلاعت هللاىلص

 ( ةصلا ففقاوملا رضخدق )'هلوق هنانت ( له ال ىذلا )للاب :ىأ ( ناكملاع) امهنم :

 (امكلا) بره ىا 6 رفو ) اهريغو نينحو داو ردبكح ةدبادشلا ىا نوكسف خفي
 ىكدقذا هخاللسو ىمكم عاجن ىا ديدكشتف رسكف عب ل. عج مت# فريفؤو فاك مهب ٍ

 جرمهلا تشب ( لاطبالاو ) ةاضقؤ ضاقك ماك عم هناك هتضيبو هعردب اهرتسو هسفن :

 خللا ىلاتلا وا همدعو رتسلا ثيحنم:امهنيب ةرياغلاو عاجتلا وهو نيتحف# لطب عمج

 ىا 6 ةمريغ ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هتدعاسمنع ىا ( هنع ) نيربدم اولو ىنعملاو

 همدقو هبل :ىإ © تباث وهو ) ةرفلا دعب ةركلا مهضعب دصق ناك ناو ةريثكح نتازم

 لابقالا لامكب .هنأشو هئئاشىبع (لئةمو) هناكمنغ لوزبالىا ءارلاو ءايلا فب (حرببال )
 ةهحاوم نع دعشالو ىا (حزح ني الو 2لاقتنالاو لوحتلاالو راندالاىوئمالىأ (ردال)

 هلايقاو هتابث لاح هنع اورف مهنا ىنءملاو اهلق أمل ةدكوم لاوحا .ةفنملا لمجاو رافكلا

 برءااناعجت نه عين دحا دجوام ىا رهشا مضلاو هلوا ثنلتتب ( عاج امو) هنادعا ىلع

 ةدحاو ةيمولو هل تطبض ىا لوهخلا ةغيص ىلع 4 ةرذ هل تدصحا دقو الا 2 اعلا

 (هاوس)ةرفنو ددرتىا واو نوكسو ميح مب (ةلوح هنعتظفحو) ةعزهلاو رارفلانم

 وبا انثدح) رارقلاو راقولا ماقمىف هلامكل رارفلا مدعو ماسو هيلعىللاعت هللا ىلص هريغىا
 (؟)ىناسغلا ظفاطلاوهوةسنلا ءاي نون هرخا ىفوةتحتلادريدعتو ةلمهمل اء عشب (ىناملا ىلع

 انورقم هوو ثيدحلا اذه نم ىا ( ىل بتكاهث ) فيت هنا ىهاظلاو ميلا رسكب لبقو

 فيفختو ةلم نيس ركب © جارس ىضاقلا انثدح ) هنم عامسلا ناكما عم هل ةزاحالاب

 اضبا ءازلا لاقيو ةل#«* داصرممكف حتت (ىلصالا دمحوبا انثدح ) مخ فلا اهدعب ءار

 ىا 6ك 2-0 انمدح )ىزورماوهو (هنقفلا ديزوبا امدح نرغلاب قلب ىلا ةسسنأ

 نيشف ةدحوع ( راشب نا انثدح )ىراخلا مامالا ىا (لمع“ا نب دمحم انمدح )/ىربرفلا

 (زدعغ انج ) تيد تعلا نيستا هنع ا دوادوبا لاق .مهالومىدعاا ةددشم ةمحم“

 وهو ىرصب ىلذه ءارف مضت دقو ةحوتفم ةل«#* لادف ةدنكاس نونف ةمحمه نيغ مشب
 يللا ا (ىنخا قيال ) عبالطاف ا ننمؤلا خا اجلا نا: قا (ةيضانتوح)قرتمتم ١

 هلو قئالخو شايع نت ركب وباو نانا فسلا هنع ىور للحج ىبات ىفوكلا ىنادمهلا

 اماوق اماوصناكو تام رمشع انغ دقو ةياورلا ةرنكىف ىرهزلا هشي وهو خش ةئامئالث وحن

 ( لجز هلأس )'هنعولاعت هَللائضر بزاعن ا وهو ءارلا فيفختو ةدحوللا ف (ءاربلا عمسإ)

 ىناسلتلا ىلع نين فدحتو فئاطلاو ةكم نيب داو وهو © نينح موب متررفا ) فرسال

 لانا قااونر «ةرنمكل هاو ةزخلا ني ةءالتللا خف نينح ةاواؤغا تناكو لاق اذلو ريع |

 نشاتبع" نأ معا تفل زرع ىف قرافلا ع ىف مو دقو ؛ةئنخ ةفيلا نأ هعءنذو |

 ( ىضر ) بابشلا متو سلدنا ىف ةدلب مجلاب نامجلا اماو ةامهملا ءاحلاب نايح هدج ىلا بوسنملا (؟)
 اى نس سنشبللا ١ طنخإ ءا لا
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 نينح ىلا ناضمر ىف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص :هللال وسر جوج لاق امهنع ىلاغت هللا ىذر

 نينخ هيقعت فلا نال. جفلا نارملا لملو :فورعملا وهو .لاؤسث ىف تناكاهنا مدقت:دقو .

 هللا ىلص هللال وسر نكل 2 هلوش كردتسا مث هب حجرصتلل انا يصهتسإ فذدح هلعلو .ةؤسل ىف 3

 ىناسلتاالاقو اهليقام رسكل :اهرسك زوج و ةحوتفملا ءاولا ديدشتب 6 رن مل ماسو هيلع ىلاحت

 ظ حايصاذ اهلش نزاوه مهقشر لب ادصق نكيلو عقودق ال بحاوم نال علوا ىلع هيج مل اغا

 كلذ عقودقو ةيزه بلو ةاوج ناكف انيك ودعلل نا اوملعي ملو مهحناوط اوقرفت دقو

 مرت ضاق عامجالا لب طقرفام هللاو الو هنع مهرارف دعب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هرارف

 ريسلا ف ىاسنلاو ىزاغملا ىف ملسمو داهملاىف ىراخعلا هدرخا ثيدحلا اذهو هرارف داقتعا

 نع ا ملو نينح مول مكر رفا اهضع ىفو قرطلا ضع ىفاف ىلع ءانس لضالا موهو

 ناوخلا اذه هصنأ ف ىووللا لاق ةياورلا هذه ىلعو ماسو هيلع لملاك هللا ىلد هللال وسر

 ١ ةالصلاهيلع هنا ىضتقيف مكلك متررفا مالكلا ريدقت نال بدالا عيوب نم ءاربلا هب باحا ىذلا
 ٍ ةعاج نكلو ماو هيلغ هللا ىلص هللال وسر رفام هللاو ال ءاربلالاق كلذفف مهقفاو مالسلاو

 6 ءاضيبلا هتلغب ىلع هتبار دقل ل ءاربلا ىا 6 لاق مث ) اذكو اذك مهل ىرح هءاحصا نم
 انهعساو ظافحلا ضعب لاق ةثافن نب ةورف هل اهادها ىتلا اهنا. ملسم ىفو نيح !ىفءاذك : 5 5 ” : مو

 كل كلذلا 0 ىلا مهضعل لاقو ةدسحاو اهاتلكو ءاسبشلا هتلغب ىلع ةياور ىفو ةضف

  هللالص هتف رمي ال ءالعلا لاق لاقو نينح ةوزغ ىف ماسم حرش ىف ىوونلا اها اذكو

 : سقوقملاو ةضف ىدها ةثاف. نب ةورفنا ىلخلا ركذو ىهتا اهاونس ةلغب ماسو هيلع ىلاعت

 (نايفسؤناو) : لف تالاغلا حت ماسو هيلع ىلاعت .هللاىلص هل ناك لبقو لدلدلا ىدها

 ١ ماسؤو هيلع ىلاغت هللاىبص هل عيضرلا خا ناكو .بلطملا دبع نب ثرإحلا همع نبا ىا

 ْ جفلاموي ماسأ مث اهدعب هنع هدعبا ناك مث ةومالا لبق هب سانلا كلا ةعاج اييصوا

 ىناقربلا داز © اهمال ذا ) ةننادملاب نيرشع-ةنس تامو ةكم قيرطب عضوم ءاوبالاب

 اذه ىف ىرخا ةياور قآيسو ةيوبنلا هتمصع ةينرم الع ناو ةيرشبلا ىضتقمب هيلع: امهنم
 . لاوزو ةدجتلا ققحت لاك ىلا ءاميا. ةوزغلا لاح ةلغبلا بوكر ىفو ىنيملاف فالتخا:عم ىنملا

 ىلاع هللاىلص ىبللاو ) لوجا كبو: كوصا كلب مهللا لوقب وهوال فنكو ةلوحلا روضت

 ريضملا عضوم اهادتبم اسهبف عضو ىملدلا لوق اماو ةيلاح ةلمطاو 6 لوقي ماسو هيلع
 روك تلا برقا ىلا ةعدحر مهوتل ليو قاوا ذا لوقت نع 4 تدتق ةلفغو لوش وهو +

 عي ملف ىا دو ولل ءانلا نوكسسب 6 بذكاال .ىناا انا ) روطسملا نايفسسوبا وهو

 ءاقلتنلاعؤاامهسم 1« وعمءابلا خفي خسنلا ضع ىف طبضو. ىرزاملا هركذام ىلع.ةناورلا وهو



 1  700١همي :

 ىعسال مث ادوصقم ناكناومهضعب دنع رعشب سيل وهو رجزلا كوهنم ةلز ىلع درو دقو
 نودوشت ماو مت ررقا مث ليزتتلاىف ءاحام هنمو رعسشلا هنزوب دصقب ملام ارعسش مالكلا

 نزولا نع جرخع' ءاسلا حت ءاور نم "ليلا لوق اماو كلذ لاثماو نواتقت ءالؤه ملا مث

 بارعاللاوه تف رعاك ٠ ايلا - نال ج“ ريغف جت : ريغب قطنلا ىلا والا ع مع بسن دق

 نفا ال اقدص ىنلا انا ىنءملاو عج“ وا ملغأ ه.دب را ءاوس افقوالا هنع 0 ميو

 ىنءلاو ىنااءاب ففخم ذئنيح هلماو ءاسلا ةداي زب تذك الب ىورو اقح ودعلا تيقلاذا

 عقح انيقنإل :ةوللا ىف بذكالوا :ةراصنلا ىف بذككالوا .ةزجلاب روهلغل .ةوبللاف بذك ال

 ءاباا نوكسب وهو ( باطملادبع ناانا ) ءاربلاريغ ىا 6 هريغ دازو ) قدص هبر هدعوامو

 [يطاك ريالا زوم ,هحازخبا دارا كلاب رق ماو: نواب ةبباررعإلا لصاوف اهنا

 اذه ىناني الو هيلا ايا سانلا ةبسن ةرثك عم هتدالو لبق هبا توملهب هراوتشال هد هباسننا مث
 ىلوام"ةنإب امالغاو !راهتشاؤ اراهظا لب اراذفا لش ملذا رافكلا ءاب الاب راذكالا نع هبهن

 لاش و لوهحجلا ة ةغيصل 2 قرا م لق ( هند لها هيلا عج ريل هعضومب اش رءآو ىلو ند 4:

 6 داتا اك دحا ) نينح موي ىا ( فيعزي ل صياف ىا لديلاو لقناب ءميراش

 هدائساب ءاربلا ثيدح دعب ىوغنلا لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم ايلاق عجتاو الق ىوقا ىا

 لسانا ,نع قموم يت ههادتعا لع ليدعا) ندم ءاورو:قيسام ىلع ملاسم ىلإ لصتملا

 اليو قدا ىلإ نغايركزولا ءااقرو ظن اهبخا نئموب .سائلا: نيب ىراش دازو وحلا نع
 هيلع ؛ىلاعت هللاىل» ىلا ىا هيذاحب ىذلل انم عاجعشلا ناو هب ىتتن سأبلا رمحا اذا انك لاق
 ءاربلا ريغ ىا © هزيغ لاقو ) ىنخال م سهاظ ريغ ليش فاصملا ريت هجوف ىهتنا ملسو

 لاكىلع لدي اذهو (هتلغب نعملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلا لزت )2 لبقلا اذه لئاق ريغوا

 ءاربلل لجو لاق ق<#“اىبا نع ملسم ىلا دنسملا هثيدح ىفىوغلالاق هتعاجم ةيضقىف هتعن

 هنكلو ملسو هيلع ىلاعآ هللا لص | هللالوسزىلوام هللاوال لاق نينج موب متررفا ةرامعإ

 اموق اوقلذ حالس ريثك وا حالس مهلع سيل رسح مهو مهوافخاو هباحسا نايش جرخ

 هللا لوسرو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىص هللا ل وسر ىلا كانه اولبقاف مهم مهل طقس داكبال ةامر

 بذكال ىلا انا لاقو رصنتساولزنف هب دوش ثراحلا نب نايف_سوباو ءاضيبلا هتلغب ىلع
 متل الفا لاقت ةنع ب ىلاعتا هللا ىو ة/رابسلا نرخ لسه برك و ) .مهتفص م تلطملا دبع ان
 ( رافكلاو ) فالّتخا ىلع فالا ةرسشعوا افلا: رشع انثاوا افلا رسشع ةتس مو 0( نولسملا

 لاق ىتح طق اوناك ام رثكأ ذئموب نولسملا ناكو فيقثو نزاوه نم فالا ةعبرا مهو

 هيلا راشا 5 مهسفنا ىلا مهلكوو هلوق هللاضرب مث ةلق نع مويلا بلغن نا زاصنالانم لجر

 مكترتك مكتجيا ذا نينح مويو ةريشك نطاوم ىف هللا كرصن دقل هلو ىلاعتو هنا
 اديدش الاتق اولتتقاف نيربدم متلو مث تبحر اب ضرالا مكيلع تقاضو 5 كتم نتف
 اوءجارتف حئاضفلا ارق مروا كلو قالخ شاوؤإن وت مش ىزازلا ن ء اولخو نوكرشملا مزناف

 ( ناشكلاو )



 (نيرردم) اومزهمناو اوءدحر ىا (نوماس ماىلو) هلوذ ىن 0 ادهو نوما 0 < ا

 هب اعلا سو هياع لات هللا ىلص هللا لوسر لود ناك قاكلا لاق مهنه ةدكاؤم لاَ

 عمل صم وصوم جع

 "واجمل ىنلا عم قديم نورخالاقو نير ده رمانلا ان مزهماو نياسملانه |

 هيلع ىلاعت هللالوسر ىدي نيب دموي لتةف نع ما.نب نعاو نايفس ىبلاو سابعلاريغ |
 هتلغب ضك ريس هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر) لع> ىا حشو ءافلارممكب ( قفطف) محو

 هنتمو لجرلا كير ضكرلا لطاو مهءوض ىلا ايهءفدنو انهكرم ىا م رافكلا ون |

 ىرخا لاح 4 اهفك ١ ) ةيلاح ةلح ) اهءاحلب ذخا اناو ) كلجرب ضكرا ىلاعت هلوق |

 لجا نم اهعنماىا شب اسلا ةلمجالةلعلا ىلع ةدارالا بصنب_ ( عرسقال ناةدارا) ناب فانيتساوا |
 ةياور ىفو (هءاكرب ذخا نايفسواو) عارسالا نم وهو ودعلا ةهج ىلا لحعتال نا

 ةرم ةبواساملاب ذخالا ناك هناب عملاف اهماحاب نيذخآ اناكامهنا مدقتو نيتيضقلا سكعب |
 تافتلالا ىلع سامعلاوا مو هيلع ىلاعت هللاىلص ىينلاوا نايفسوبا ( ىدانمب 3 عقجاب و

 ثيدحلارظنا ىا حصالا ىلع بصنلاب (ثيدحلاإ اوليقاىا ىلوالا ماللا حّتشب (نيماسمللاب) |

 هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر لاقف ملسم ىلا دنسملا هئيدح ىف ىوغبلا لاق هلامكب هعلاطوا |

 اتيص الجر ناكو هنع ىلاعت هللا ىىضر سانءلا لاقف ةرهسلا بادكا دا' سابع ىا مو ْ

 قوص اوهمس ني> مهتفطع ناكل هللاوف لاق ةرهسلا باتا نبا ىتوص ىلعاب تاقف

 ١ هللالوسر ذخا مث رافكلا اولتقاف لاق كيباي كيبلاي اولاقف اهدالوا ىلع ةرقبلا ةفطع |

 لاق د# برو اوهزهنا لاق م مههوجوىف نوب ىىرف تايصح سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةملسلاقو اريدم مهرماو الءاك مهدحا ىرا تازاق هتايصخ مهامر نا الا وهام هللاوف |

 هللالوسر اوسع املف لاق انينح ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسرعم انونغ عوكلا نبا |

 ل.قتسا م ضرالا بارت نم ةضو ضف 5 ةلغبلا نع لز مسو هيلع ىلا عت هللا ىبص 0

 ةضيقلا كلّس ابار هينيع الا ناقل مهن“ هللا فاخ اش هوجولا تهاش لاقف مههوجو |

 نيمو بش فكلالامل اوبر مقالا 4غ ميدل ياام ىنحتا نب بيطوبتس لاق, نان ةظاا والوقف ١

 ناكإل ةلاه ىبا نبا ثيدحىف 5 ىور ىا («ليقو) اهورتمل ادونج لزتاو ىلاعت لاقأك |

 ةضرتسعم ةيلاح ةلمح (هللالا بضغبالو بضغ اذا 6 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 7 6 هنم هعلعو هنع هعقدنام ىا (*ىث هيضغا م 00 دار وهو اوحو "ا ناب

 | ترءارام ىرادلا هاورم (رمينالاقو) هل رمد ىت> ءىُش هيضغل مهملو ادحا 1

 عجبا دارااوا دعسألو اهلمفام نيبو اهني قرفلا تفلعدقو ةدحعنلا نم مدخلا الو عجيشا

 ريسلاب ىا (ىخذرااآل و( ىعساال ىا (دود>+االو) هعاحشلا ةداز ترض ودىف هغلامملا امهن

 قلخلان يح لسق نم وهف بضغأا نع وح رلان د ىدر عرسا ال ووا ةعانقلا باب ند وهف ْ

 قمة طبيخ( ل0 وول للابن هلال هللال وسر نم ) ئضاريم وداؤلاو ل ةرشمعلا ليمحو ا
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 مهدشا لب ىهطدلا لوق ىلا جاتحالف ىلوالاب تاقوالا رئاس ىف تقولا اذه لثمىف اذه |

 ْ مودعلا انداذا و وةياع ىلاعت هللا ىبص هنم برش ىدلاوه ( ادع ىا «عاحشلا ناك ليقو)

 ْ م سانلا عن د.دأ وروما ركوة واخد ى أ هر اوم وانودو 9 ريس وةروص 0

 : اها ىهاقلا روهالل رهشملاو قذاحلا فرحا ىذود>الا سو.اقلا ت>اض لاق دة قادعالاو ا

 ش ذو>ا هلوقو ىهننا هؤذاأ حدقلا عئاصلاو همه هنو ذو>او ذب وخلاك ىو هلع ديت ا

 انودعن 4 3 هباقو داندحاو هنانظفحت ىا ( هنم ات برقا دوا ناو اش جو هيلع

 معا لالاعا الإ لعتساامم ل محا ىا خو" ذود> نه ةيدععمو 7 و1

 هللا ىلص هع اهل قا.سلا نسدح اهم امهات 0 أهنم هيلع كدثال هرو.أل عمجا اي ذو>ا

 ١ قلو ندكوت هناا صالقلاو ققتناافا قالا نايا ةاروواىف انكمتئا هدو جبس

 قا هيلا 0 قايسال انه بسانملا ىلع طفتلا لعمفا سيل ىذودالا ديا ىنعملا ىف 30 رو لب

 افصو ناك ءاوس لعفاامأو هلالعا ربغ ند هلصا ىلع ءاح ىلودساو باع ىعع ذودتسا اذكو

 !ءانسلاو دها هاور 6 (هه>و هللام رك ىلع لاقو) دود>او دو 6 لعب الق اليضفت وأ

 ىوربو) هلو قام ةهائعمو نيلو زوج ( سأيلا 0 اذا 33 اناو) قييبلاو ناريطلاو

 ةربتعملا خسنلا ف هللا الف سيطولا ىمح اذا ىهلدلا لصاىف عقوام اماو ( سأبلا دتشا
 ا نيعلا هلع توتددا ا 6و هفدود 2 نيدحتسم ( قدحلا ترهاو ) جكلهمعللا لودالاو

 ا دووم هر ّة 2 بضغلا ثيدخاىفو اهيحاص بضغ اهرار محا بدس و ايضا 1 اهدا د خود

 || ىلاعت هللا ىبد هللال وسرت انهار ةيلمع نأ ,تاو هجادوا خا انهن ىلا ىرآاما مد دانيا نلقى

 ١ هللاو ىلعلاق ىا ( ىتيأر دقلو ) ت اوما مث اهليقامرم كل ءاي هواو بات ىلا لعاو

 ب ءىحتا' ىا عذولن نحنو) هلوقا ىريغ اذكو ىا ( ردب موي) ىف نر. فقل

 ىخل دلال ساىفو ذولا كن وذوعا كن مهللا ثيدخحلاىفو 6و هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر )

 ١ لوصالاف سل هناالا ىمتحمو رتتسنبهرسفو مو .هيلعىلاعت ؟ هللاىلد هللالوسرب تن ن# و

 | انميرقا عسوهيلع ىلاعت هللا ىلسهنا لاللاو ىا ( ودعلا ىلا انبرقاوهو ةرضاحخلا ةدمتعملا

 1 تقو ىا ( دئهون:سانالا دشانم ناكو 0 رول نه قس اع حيرصل وهو انودع ىلا

 | ل ناكل ذأ نزع تدع ناقوف ١ ىا# اس ).نينح موب ول بك العا ةدشو_ىماللا

 ناسا ةلدك ناف>او # روش لهسدل لالا ه> وفل

 ردن موك ماقتنالا كءيعو دب رد لياك ماسشألا نر

 ا ساانعءعو) ودعلا ند مو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىلا برأ ىا شك هلم هب رشل ) او راق ئءا

 ئا (/ىسأللا نسا د هءأع ىلاعت هلثا ىلص ناك ) نيح.شلا ثيدح ا هنع ىلاعت هللا ذر

 ْ قيبيلل دداسإإ+ تايد 5252 ىا 6( ةليل ةنسدملا لهاز ىاز زلا رم كب ( عزف د دقأ 2 انا امو الق 96

 3 وح)



 لا 2 0 1 7 5 2 00 ا ل 0

 ةنيدملا لها نم عمح بهذ ىا (سان قاطناف) هن :تيالاو رصنلل اذهه ريعتس أ مّ فوألا

 هبام اوةقحتيل هوو هيناح ىلا ىا ةدحوملا ءابلا حتفو فاقلا رسكب («توصلا لبق)

 اعجار) هنوك لاح ( 5 هيلع ىلاعت هللاىبد هللا لو_سر ١) نيقاطتملا ىا ( مهاقلتف ١

 تهبط قلل( ةا1خا) كارما دقو )ور ىلا ( ريتش ) ءاص ىفنم عا 62 ويطل ىلإ مهقبسدق

 زءهل ىدقتسا اريثسا ىناسملتلا لاقو ررمضلا بيسمدع فرعوصالا فذدكو رئالا ةقيقح

 ارا رول الاو اييرالا بف رظتملا كرجتلا كولا ليات كوكتال ا الظن ديف :لمسإو

 سرف ىلع انك ار هنوك لاح ىا (سرف ىلعإ) كلانه قتنبام ىتنتساو كلذ نع ثحب ىا

 اسهيلع جرسال ىا نوكبست مض ه١ ( ىرع) هءاككا دحا هوهو ( ةحاط ىبال ) نئاك ا

 ىا (هقنعىف فيسلاو) 0 ب ونقدو هيأ نيهي نس قل ا ورا هاوواياو ف غلا دعوت اللا ١

 ءاتلا مغب «اوعارت ناإ) نيعحا ةندملا لهالوا نيلبقمال ىا 6 لوس وهو ) هبدلقتم

 نارا قالخالاف خيشلاوبا هاورأك ىا (لاقو)إ مكميصإ اهوركم اوفاال ىا نيعلاو

 هيلع ماو هل اامت, ةكتوا الاتراك كل ىعازلا نيصح ةحيد ةخسأ ىفو ( نيصخلا نإ

 حتش ( ةديتك سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ققلام) مهارب ناك ليقو ىوتك ١ ىت> ظ

 ىلع ليش ىا «برعذي نم لوا ناك الا) شحلانء ةيمظع ةعامج ىا ةيقوف رسكو فاكا

 يجب ل بببي

 | ٍتررضام مالسلاواةالضلا هيلع هنا نم قيسام اذه ىنانيالو مهبرح ىلا هجوتيبو مرض
 ادءام هب دارملاف صخ والا ماع نمام هنال اهريغالو امداخالو ةأىماال طق أيش هدب
 السلم .قازرلا دعو, قيببلاوب دع .نبا .ءاؤزام لع.( فاخ ؛نبيىبا ار املو) نافكلا

 هناكم! قرع الا عد 2 نبا لوش ) :ىنا ىا وهو د حا مون الوصوم ىدقاولاو ظ

 ملسسو هيلع ةلاىلص هييبح ىجنو ةكلهاف لا هباحاف هسسفن ىلع ءاعد (اجت نا توجنال) ظ
 (مسوديلع ىلاعت هللاىلص ىبتلل لوشي) ىلا ىا ناك دقوإل قطنملاب لكوم ءالبلا درودقو ظ

 قلعتم ( ردب موي ) اهنع ةيدفلا هاطعاب هسفن كف ىا ( ىدتفا نيح ١ كلذ ىلق ىا

 ةيلارمود !اذقإم .يرعتدهروعلا اهمسا ,ةيمظعت قلب نيرون ئذنعو) 2 هاربا _ىذ رو نعدحلا
 قاطي دقو ىتالا سرفلا لصاو فاعلانء اهمعطا ىا مال رسن ني حتش (اهفلعا)

 (ةرذنم) عصا ةثالث عسي 0 ءارلاو ءافاا حتشب (اقرذ موي لك ) رك ذلا ىلع
 قرفلاناريثالا نبال ةياهنلاىفو باودلابصت بويملانم عونءارفيف“ و ةءجعم لاذ مضإ

 زاجلا لها دنع عصا ةئالثو ادم رشعانلا ىهو الطر ريشع ةتس عسإ لايكم كيردتلا

 اح, كالتقا نا ديرا.ىاا(اييلع, كلتقا) الطور: نو تش عوربةئاشر نروك بيلا( قارفلاا امااف

 ىلعوا اهياع ىا ( كالقا انا مسسو هيلع ىلآاعت هللا ىلص ىننلا هل لاقف ) اهيلع ىنوك

 هن اسد س هلوقا لاثتما « انئشالاو انهم .قددضا ها وه لان دقو ( هللا ءا : هانا ) اه ريغ

 ظ نال ةض رتعم كيب هذهو هللا ءاشي ناالا ادغ 5 هلع أر ا ١ راوخ "الو ىلاعتو
 هس تس تشل مدسسلل - دمها
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 ىا (ه و اءاف) ايكو 1 دور لق راتب لف هكزرابش ةادلزأ/ ٠ ن* اءاوج ىلع قران

 اس1 باود> ( هس رف ىلع ىبادش اننا مون) سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنثلا فاخ نب ىبا

 هلوق دعب هباورفك اوفىعام مهءاح املف ىلاعت هلوقك ىلوالا باوج ىلع لاد ةيناثلا

 | هللالوسر ىلع ) ةنثاك ةوشب اهيلع ايلعتسم ىلا لمح انه ىنملاو ةيآلا باتك معءاح املو

 | لاحر) و هيلع ىلاعت هللاىلص هثيبو ىلا نب لاح ىا (هضرتعاف مو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 قا 0و هيلع ىلاعت هللا ىبص ىنلا لاقف ال هنم هنوعقدبو هلع هنودصت ىا ( نيهلسملا نم

 | هباوج ناف ىنا ىا ( هش رط اولخ ىا) ىلا بناح ىلا اريسششم ىا (اذكه) هباحال

 ْ ن ثرالانمإ اهذخا ىا (ةب را لوانتو)إ هنيب ىننب اولوالو هنع او ىنءلاو ىلع

 دعسوبا ىرامصتالا ىح رزإلا كيتع نب ورمعوبا ءاتف مملا ديدشتو داصلا رسكب (ةمصلا

 رد ةونغىف ءاحورلاب رم م ىلاعت هللا ىلص هللال وسر خا

 موب مالسلاو ةالصلا هيلع هعم تبثو همهسو هرجاب هل برض مث مالسلا هيلع هدرف

 عمجا نم عنمالو ةب رملا هلوان كلام نب بمك نا ةياهنلاىف ريثالا نبا لاقو اذه دحا

 (اورااطت) اديدس ازهو اديدش اكي رحت ىا (ةضافتنا) ةب راب كرح ىا (اهب ضفتناف)

 نعوا ملسو هيلع ىناعت هللاىلد ىبلانع اوقرقت ىا (هنع اودعبتو اوح ىا ناريطلا نه

 ١ بسناو غلبا وهو نوكرشملا اماو ىكاطنالا هيلع رصتقاو نوماسملا اما نوقرفتملاو ىبا

 نوكسف مهب رعش هعجدملابو ةلمهملا نوكسو ةمحعملا حّتش ( ءارعشلا رياطت) هلوش

 رياطت ةياورىفو اديدش ىذا هبذؤيف ناؤيْلا ىلع عش قرزا وا رمحا بابذ رياطتك ىا

 وهو نيعلا نوكسو نيشلا مضب رعشلا رياطت ثيدحلا ىفو ةياهنلا بحاص لاق رب راعشلا

 رعشاا هلوق ىناسملتلا لاق ىهّسنا رو رعش هدحاو سائقو ربراعشلا ىورو ءارءشلا عج

 ريعيلا رهظ نع) ءارعشلا ىفرعلا سانعلا ىلا حيحصت ىفو لصالا ىف ىخاقلا طخم اذهك

 ( سو هب هيلع ىلاعت هللا ىله ىلإ هل.قتسا مث و اديدش اكرم ربعبلا كر .ىا (ضفتنا اذا

 2 ةزمهو هفوف 0 (أدأدت "3 هقنع ىف هنمطف ) هلصو ىتح ا ىلا هجحون ىا

 ىا نالدس لبو نا-اه نين زءهلا لصاو ليق ةحوتفم ةزمهه من نيتامهم نيلاد نيب

 ةبرض لجانم ىا ( اهنم ) طقس ىا ىدرت .ىحلدلا لصا ىفو ليام لقو جرح د

 لب ليقوإ مهلا ةرارحو ملالا ةرارحنم هيشغ امل 6 ارايم هسرف نعو ) ةبرخلا كلت ظ

 مال حف مف ةمحعم ةج «اءاضإ هب ريخ ةوَس سو هيلع ىلاهت هللا ىلص ىنلا ئا 00

 لوق شرق ىلا عجرف) هيئاوج دحا ماظع ىا (هعالضا نم) اذحاو ىا لك[

 لزنوا ىا (ىنام ناكول لاقف) كيلع ةخخىفو (كب سابال نولوي مهو دم ىناتق

 ىا (كلتقاانا لق دق سيلا مهاتقل ايسراص ىا ( مهلتقل سانلا عيمج) ملالا نم نيماملثم

 ىتق هندشق ندب ىلع ةقازنب ىنروا ىا ( ىلع قبول هللاو ) ىلاعت هللاءانشنا دق
 0 لاغتشالل 1 رمسملا ىنا ىا-(تاثإل همارأ اراهظاو همالكل اراربا ىا (ىنلتقل) ْ

 (هرفكب)



 لايما ةّتس ىلع ناكم هفرص زوو اعونمت ءافف ءاررسسك و ةلميهم حتش (فرسس ال هرفكب

 قايل عملا اقيم تتجاوب اكل تايب كون ديعر تاعي ع« اعلا

 تهييقشصعس

 ليقورلا هودع كّسما فيك زيه ىذلا وه لبقو ةلباقملا دنع اهقرزاوا ةقدحخلا لحكا

 اهينقو ىلابت هتايمذو نيسان لعمق فين وتلا ول

 قفاو ءاضقلا ةرعقى مو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىلا جوز هن وهم جاور هبق ناك 7

 اهبلع ددءسم ىتو اهربق هيو ع و هيلع ىلات هللا ىلص ىلا دعب هب تام اهنا

 | ىحدلا ّلّصضا ىو مهعم وهو ددأ ند ناقكلا عاوجحز ىا ءافف فاق مهل (مهلوفق ف

 ْ قفقرس نال 4 3 تام هنأ هريدسفل ُّق 'ىوغيلا مالك دام هيفاننالو )» 2ك ىلا 03 هعودحر نه

 ا مسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللال وسر لاش مو هريس ق ىئسنلا لاق دقو اذه اهعباوت نك

 ناكف ةلخعابو ىهتنا هريع هاربا
 هيلع ىلاعت هللا ىلد هللالاوشز

 | ىموب م نانلا عجن مو

 ا الحر نان الث ةوو هءاطعا نكد دروام 2 ناككلا دهاح ىلا اهيأ ا كايف هلوق هيلا

 اذ_ه ةيكساملا و ةيريشبللا ىوقلا اهنع زدعت ىتلا ةيهلالا ةوقلا نم هل لب نيعحا مهنع

 وه له هدصش ىذلا ىنارصتلا زيك ىذلا وه عاحشلا ليقو ةعاس ريص ةعاحشلا ليقو

 ؤ لشو ه-مهوق تور ناب هب ريشا يذلا قيفرلا ريسلا ريالا وهو هودع قا ىدلا وه

 ١ اذا ىد دسوتو هس رو نع 00 هلا نيلبقم موقلا أ اذا هنا نا دعنا صعل نع

 ا:انقزاادطقا تينراطام كاف ةفايقنع | تلال [ف اةدتلاعور ىعز اءاواً نو .بءاهاون) لضم: هللاارا ىلصال

 هبا اذدهو برضا ثدح رياو اطسنموا نيهلا ملاق هب برضا نإ ناب زيما اأو الا

 ماوقألا هب راح ايدل فق مالسسلاو ةالصلا هءاع هلوزت قيس دقو مادقالاو ةعادشلا

 مارملا اذهىف لهاهم لاقو
 ا

 قنتب ملا جايب, نيقو هيا مد فارع عيامواو فروخ ناييتالا سوس. راسكتاو رع

 قاطنالا براَش ثي> ىلا نفحلا ءاخرا ةغل وهو ( ءاضغالاو ) ريصقتلا ةيؤر نع

 هنمو هنف اوضمغت نا اللا لايت هلوق هنمو ىدم ناهئناوتب دقو ضامعالا نود وهف

 مسلي نيالا ماكي ف 03 هن أهم نم ىك<غاو ءامح ىكغب

 | دنع ) ه.هاط ىلع هنطأن ند رهظن ىنعملاو ءاشغل ىأ «ناسنالا ه>و ىرتمت ةقر ءايحلاف ١)

 | تما" متين ىو (هنها رك)  عقوتو "ىز لبق ةداواربنع يا كوسفملا ةعيسضرر( قوت ام لع
 م( هل١ف نه اريخ 57 نوكي ) ءىش لعمق ةدارا دنعواىا (اموا) ةددشم وأ ةفف# ءأي ةدازب

 | دووم ىلاعتو هن أحد. س اسر هب فاصو اذاو راردالا ءايح ناثلاؤ رارالا ءايح لوالاو

 ريا لج 0 ك52177091 فال تتسم
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 ىعادلا وه اعرش هوركملا ذا هتمب ريشبال هتيحب ىا ( هتعيبطب ناسنالا هركباع )

 بصالاب ( مهرثكآو ءايح) مهاوتا ىا (سانلا دشا ملسو هيلع ىلاعآ هللا ىلم ىبنلا ناكو)
 هاو ءامح بصأو مد دلل ةاعا رس راو ) ءاضغا ( هلوَد قاعتم (تاروءلا نعء)

 هنوكل هتيم“ نم+ئوقا كيسلاو ءاضغالل ايس ةنوكل ةيدشالاب ءادلا رثاو ٌريقلا ىلع
 كفااغلاذا ه ريس بالام لك هو ةروع هو واولا قو تارووءلاو هربا صعءاو 7

 دروام هنذمو ةفشكلم ثماد ام ةروع ىهف همم تفثكنا نأ ةردملا كردا اميل <.

 هند 1 مك ىا (مكلذ نا ىلاعتو هن احعيس هللا لاق ) انتاعور نماو انثاروع رئسا مهللا

 ىحتسيف ) هلوكردت ام متلاو ىا ( ىناا ىذؤب ناك إل اضعب مكضعب ثيد نيسنأتسم

 هراهظانم ىا قطا نم ىحتسي الهللاو ىلاعت هلوق ىا (ةي الا) مكجارخا نه ىا 6 مكتم

 (باّتعن د#وا انثدح ل ءالقثلا بدات ىف ءالقعللا دهاش هبىنكو هرارمسا ناس كرتيالف

 ( هياع ىتءارش ١) ةساعد ةلح هللادهحر ) ةتححرا مدشتدقو هقوق ديدشتو ةلمهم حش

 ورعملا ىميقلا ىا 6 د# نب متاح مساقلا وبا ) انثدح ىا (انث) ىف الا ثيدحلا ىا

 ( ىساقلا نسحلا وبا ان )3 تارم ىراخلا ىناسغلا ىلعوبا: هيلع ارق ىمطارطلا نبا

 نب دمانل ( ءازف واو حتفوءار قاوكَتْلاَو ميلا حتشب (ىزورملا ديزوبأ ان ) ةدد>والا ريل

 ةلمهم حاش (ناد.ءانم) ىراخلا مامالا ىا (/ليعمسانب دمام ىرب رفلا ىا 2فسوب

 ىزورأللا كرانملا ناىا ( هللادع ان فلا فلاب قدصلت هنال اش: لادؤ ةدحوم نوكسو

 هب كرش ورازب ثدهحا ءربقو ةيمزراوخ همأو رجات ىلوم قر هوا ىاحلالاقو ناسارذ خيش

 نإ ىا (سنا ىلوم) هع نأ نا ىا 2 هللاد.ع تتعود ةداتق نع ةيعشإ ان ريخا ىا «101)

 لثامثلا ىف ىذمرتلا هج رخا و نيححيحصلا ىف مك ( هنع هللا ىضر ى رد | ديعس ىبا نع ث دي ) كللام

 6 ءاردعلا نم ءايح 0 م-3و هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر ناك) دهزلا ىف هحام ناو

 صو ءارذعلا تننلا ند ءامح دضأ هؤاح ىا دملاو ءارلاو ةمحعملا نوكتشتف ةلمهملا حتش

 ةلوهم لاد 3-3 ةمدععم ءاخ سبك (اهردخ ىو اهت راك ةداد> ىا اهتردع كرت منع

 ةداع اهنع هءاهذو اهريغنم ءايح دشا ذديح اهناف اهرتس لخاد ىف اهنوك لاح ىا

 لث.ههجونالههجون ماكس ملواو ههجو زيغتبههرك هنا انف عىا ( ههجوىف هانف ع أيش

 (ةرسدبلا فيطل لس و هيلع هللا بص ناكو الامهيلع ميغلاك ل ظ ههج واسبك ايشد رك اذاف رهقلاو سمشلا

 ةقباسال ةنينملا ةلعلاك ةلخجاو ةنغارك”ىنداب ريغتب ىا العلا ةدلكلا قيقر ىا نيتحتش
  :لئاقلارد هللو هيلع ءايلا رثا عرسي ىأ هلق ال ديك ان ( يهاظلا قيقز )

 ءؤام لق اذا هجو ىف. ريخالو . « قا لق هجولا ءام. لق اذإ

 زواجتاا ىا ( لفاغتلا ءاضغالاو) ضارفنالل مزاللا كرتلا هبدارملاف ةنسلاو باتكلاىف |

 برر 22 الار دب حخحخعجعجججخحج-٠ط٠٠٠ط٠ط٠شطشطشطشظ©"د8د8إإإإ|33ظ3 لل عللللللععدد
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 4 .طاخمال - )ُ ههر 5 الح 2 0 7 0 هفاشيأل رف الهم الفا ا 1 . مناك ان ْ

 ةيطاخلا 1 ةهئاشملا لصاو ىتأسام هدنؤي و ارضاح هيطاخبال وا احنولت نايات لب احرصت

 ىا ( سفن م زكا ل اهافش هلك ايد هئمو ههحاو قيدفرفلب# هيف عسوبا مث هيفىلا هيف نم

 ةيعش هناو يعالج ذل وسلك نعل ءا.لانا درو دقو هناذسىف هسفن م ركو هنايح ةرثدك لجانه

 هللا ىلد هللال وسر ناك إ) دواد وبا ءاور ام ( :اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاعنعو ) ناعبالا نم

 هناشو هلاح ىا 6 نالاق لابام لشملا) هبحعالع ىش ىا مههر كام دحأ نأ مهلا دال هبنغولابا"

 4١ ل ٠ ىاث” لوشإ نكلوا) ذك ليش وا ىا م ادك لوش  ههسر وا همسووا ةمسا نييءّس

 نواءهب ىا 14 نوع هول رب ماعالا ع عد هريغأ 3 هل مك ل موت ةداقأل عما هفضل » ماوقا لابام رب

 ايلا ةراشا(١ذ؟9) كوقلاَو لعفلا ند نيفذصلا مل عب وت 4 ديراوا ىوارلان ٠ فلو 4 نواوشإ واز

 ربتءملادو هقملا ذا اك رمصت ىا ( هلعاف ىح الو )اموات هار)٠. 5| امع ىا ( هنع ىهني اله كب

 ناشلا ىا م هنا )دوادوبا هاور 5 ( سناىورو ) رشبلا نم هلعاف صوصخال ر ا اىموه

 ةمالعوا ةلمعل ىئ (١ ةر ,ةد را هن 2 كاد ز عم زيعاوره و4( لحر ره اع لخد )ل مالس ااهيلع ىنلاوا

 هلءاشاال ىا « ادحا هءاوأل اي ذأ ىا 6( اي ادد هل لسيف وودي

 (اذهىلغب هل مماقول) هساح باتل ىا (لاق) لجرلا ىا ( ج رخءاماف ) ءايح ىا (ه ركبات )

 ردقتااو ا رع هانعم ريذ 0 هلودو ىككلا 3 ردم باولاف ن1 ناكل هبىذلا رثالا ىا

 اهنال اهه نك اهو م خاطاتملا خل خش وا اهل زي ىا ءازلا رم ب 1 اهع زن ىورإو و لسغيل

 موهفللا وهأم ىلع ءانب ءا , مهوف ريغال ءازلا متقن علا ف لنا ||لوق اماو نهيلحو ءاسنلا ىز نم

 طرش ميا انافنا ءاززلا رسكب امهنع عزمي ىلاعت هلوق هنمو ءازلا رسكب هنا سوءاقلا نه

 ررّةم وه 6 هنكع فال طو رسما دو>و طظرقنلا دو>و نم مزايي ال نكمل دود>وم حفلا

 ةيحعسو هماع 4 | ا !فاصوالاو هلا قالخالا هذه نإ عا م هلك ىف

 زاو ا نامل وا رجاوزلا ةدارا نم 25 رداوألا ن ه عقوام هيفانيالاف هنلا ةيعاد

 لاَقؤ قاؤعتم اأو 1 ىلاعت هللا ىلد ىنا ١ تينا لاق ورم نب داوس ثبدح نه ها وغلا ىف

 مسقلا رخاواىف فاؤأملا هدر وأ 6م ثيدحلا هدب ىف تيضش ىبشعو طح طح سرو سرو

 ( حيحصاا ىف ) ىذمرتلا ءاور اك ( اهنع ىلاعت للاى ضر ةشئاع تلاق ) معا ىلاعت ّللاو ثلاثلا

 شخ اذ. ىا اشاكش ىوزو هافط ةدشو:كانح ةرثك ىلع لدي اذهو همالكىف نع اذ ىئا

 برعلا كنع شحاوفلاو دا ن ء جورخلا وهاس ةدفلا لصاف ةغاأم .هالآل ةنسسنلل ةغاص أاؤ

 (اباخسالو) اةلكتو اعيط 0 هنع تش ذا اهرد هللو هل افاكتم ىلا (اثحفتمالو) جئابقلا :

 هسفشن مركو هقلخ نسل ( قاوسالاب ) توضص عفر بحاصالو ىا ةمجعملا ءاخنا ديدعتب

 ةرو رضا دجاسملاع نع زارث>ا هيفو قاوسالاف ىوربو هسنج ءانسأ نه هايحو هعبط فرش

 قوم ن :.هأمأ و مهفوس ىلع اهف نبانلا مايقرب 4 اما قونلام< ةطقعاو ةةليرقلا لا لاح هنوص عفر ْ
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 قولا فاللخ اهنالوا ةروص وا ةلكاشم ة هند ةيناثلا ثتءمسو 4م ةلساخلا هيلا ةلصا ولا ىا

 نطالاب اهوحمع ىا 4 وفعل ( هفلكذل وا هذعسأ ىفو ) نكلو ( هللا ىلع هرداق حلصاو اع نف

 سيام رئابكلاو رئاغصلانع عاسي وا هاظلاب اهيحاصنَع ضرع ىا ( حفديو )

 ( ىكح دقو ) نيندلا بحي هللا نا حفصاو مهنع فنءاف ىلاعت هلوقل دحال قدح امهيف

 لخد ثدح دوهدلا ءاملع نم ماركلا ةبادعصلا د>اأ ماللا فريفخ )َ مالاس نبا هءاورنم

 ىثرق ىبناض وهو اضيا هّتباور نمو ىا ( صاعلا ني ورمع ني للا دعو ) مالسالاىف

 انمس هيدي ىدحاىف نا همانمف ىأر هنا ةياورىف ءاح دقو مالعالا ءاملعلا بتك علاطب ناك |
 نا رقلا ظفذ نيباتكلا ظفحت سو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىننلا هل لاف السع ىرخالاىفو

 ةاروتااىف مخلاو هيلع ىللاعت هللا ىلص هللا لوسر ةفص نع ام نب ءاطع هلأس اذهلو ةاروتلاو

 لشد باتكلا كيلع انلزناانا مهفكي ملوا ىلاعت هلوق لوزن لبق اذه لعلو حيحصلاىف اك

 ىا 6 هنع ىورو ) ءاودو ءاد هنم نمسلاو ءافش هيف لسعلانا وا ءافتك الا هيف ناف مهياع

 ناكهنا ) ءاينالاىفهدوروىقارعلا ف رعي مل نكل ءاي>الا ىف (ك ملس و هيلع ىلاعت هللا ىلص بنا نع

 | هيلا ارظان ىا ( دحا هجوىف هرصب:) عبشيال ىا تايئالاوا تيبثتلا نم ( تبثيال هنايح نم
 حولي ىا فيفختو حتفب وا نون ديدشتو ءاي مغب 6 ىنكي ناك هناو ) هيلع ءايحلا ءاليتسال |

 ١ هنع توكسلا هعسبالو هنم دبال ءىثنع ىا 6 هيلا مالكلا هرطضاامع ) ضرعيو حرصبالو

 اقلخت هب خيرصتلا نسحتسيال اه ىا ىلا هطبض 5 لوعفملا ال لعافلا ةغيصن 6 هركي ام إل

 ملكش ىنا م 5 منا لت قامق روى الق اجلا ل مكنم دحا ءاحوا وحن ىف هباد اب ءادتقاو هبر قالخاب |

 | لَه مل ثيح هدب تتاب نر ىردبال هناف ظةيتسملا ثيدح ىف سو هءاغ ىلاعت هللاىبص هلوةكو ظ

 ةححصلا ثيداحالاىف ةريثك هرئاظن و هندبىف ة-احنوا هركذوا هريد ىلع تعقو هدب لعلف

 عوةولاو سدللا ىنتنيل حرمصي ناكل الاو ةيانكلاب د وصقملامهش_ عماسلا نا مع اذا اهف اذه مل

 ةكاعزعو ) معا هللاو هب احرصم كلذنم ءاحام لمحي اذه ىلعو بولطملا فالخىف ظ

 هللا ىلد هللا لوسر جرت كو!زأم  لئامثلاف ىذمرتلا هاور م5 ( اهنع ىلامت هللا ىذر |

 تدافت-اام اهنكل نيبنايلا نم ءايملا لاك ىلع لدي وهو ادبإ ىا ( طق ملسو هيلع ىلاعت |
 ولفلا( انا ىحا لأن الوطقمإ كرأرام_.اهنغ ةاؤوقوواءانضامالا هس ءاطن (نمالا .ءانكلاا

 اسهنع ةيانكلا ةلا تفذح 0 اهئايح بابو انهن. ةغلابملا ةياهن وهو ةروعلا ديرتو ْ
 اودشناو كلا عنصأف جتشف ' اذا ىل والا ةوننلا مالكن 0 نا ثيدحلاف و |

 ءاثنام 1 0-2 مو د نافوااعلاب شخ مل اذا
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 ىدكو ةمضرلا فاصوالاو ةيضسلا قالخ الا نم نادال هيلع ل.حام وهو ىج..ط بدالا

 ىبيغلا فشكلا نم هب قاعشي امو ىندالا معلا لوصح وهو ىبهوو سافنالا ةاعارمو

 طاست لوصأل نسحالا وهو هيلا فاضملا ىلع هرجو فاظملا ىلع افامع هعفر زو# وهو

 / لدعو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هقالخا رمت ىا( هقلخ طسبو ) هلوق اذكو هيلع اديييطبا
 قالخاب فاصتالاو قدصلا لاكو ىذالا لمحو ادنلا لذبو ايلا طس وه قالا نسح

 | باوج ءافان 6 ثيحبف )) هنيدل مهدايقلا ىلا هب لصوتيل ىا ( قالا فانصا عم قحلا

 "ةكابلا وعلا نتن داق اخ ةماوا تاك از( ترغتلا) | نع قمن ىلااما

 ىلع لاق ) هلئامث ىف ىذمرتلا ريخ اهنم ةحيرصلا راث آلا اذكو ( ةحيحصلا رابخالا )

 ظ تافصلا نم هح٠ام ةلتح ىف ىا ( مالسلاو ةالصلا هيلع هفصو ىف هنع ىلاعت هللاوذر

 نامحالا ىف رضي الو لال ىا ( اردص سانلا عسوا ناكل ةديعسلا توعنلاو ةديما ||
 ناك ىجلدلا لصا ىتو لامفالاو لاوقالا ىف قالا ىالتخاو لاو>الانم هياع درب امت

 طخ دوجا ىناسملتلا لاقو اردد سانلا عسوا ةياور ىفو اياق ىا لاق اردص سانلا دوجا

 هانم دقام ىلع 1-5 لوصالاو ها خسنلا نكل ىهتنا ىف رعلا حب بحصتب عسواو فاؤملا

 لالا رابط ازيرا نا قاس دلؤكو كارد كل عمم ل ناكيت جوتن قفاواإ ره
 ا ءادشب نم باق ّق هللا هف دش رو وه درو دقو حاس الاو حارسشن الا ىنءع حارمشللا رصسفو

 ْ دادء_سالاو ىَقعلا ىلع لاقالاو اين دلا نع قاحتلا لاَقف ةمالع نه كلذل له للكشف هدانع نك

 انا مهقدصا ناكو ىا حاشو نوكسف حامل )ع ةحعيأ سائلا قدصاو ) هلوزت لق توملل

 | سافنالا ىف نوقداصلا مه سانلا ناب اراعسما رمضملا عضوم ىهاظلا عضو هيفو اناسو

 (ةرشع م«هركاو) اعاوطم انسه اداقثم اساس ةعيبط مهاهسا ناكو ىا ( ةكيرع مهنيلاو )

 ( ىطامتالا ١ ةددشملا ءارلا حتفب ( فرسشم نب ىلع نسحلاوبا انثدح ) ةطاخو ةبدك ىا

 . (لابخلا قحسا وبا )انثدح ىا 6 ان لاق هريغ ىلع هنأ رقو هينزاخا امف) نون نوكسف حت
 (ساحالانء١ إ هنم لدبا نيونتلاب (دمح ونا انث ) رصم ثدحم ةدحوم ديدشتو ةلمهم حش

 بوقعي نب ميهاربانب قحسان ب ديعس نبد# نب رهن نمحرلادبع هب ىنعي ةلمهملاءاخادب دشتب
 معدوادوباانن ( هنع داود نإ نكس تاور نك بأ (ىلارعالا نبا ان ١) ىرسدملا ساحتنلا

 ةيسسسسمماال



 هبا ((قاراغتناناانألاو )نكت ناءافا 'لاقف ال هنف'ءانحاوا غم ايدام ا ثصنتما ا.

 أ 5 لق

 ناوئم ن. ديز ليقو ديزي نب .دلاخ نا ىا ( .ماشهانت ) ناسلا تحاص ىناتسحدلا ا

 ىسوموبا ىرقملاوه ىلا نزو ىلع (ىنألا نب دتو) ىنثمدلا قزرالا ىا (ناوىم نا) ١

 مالعادحا وهو ( ملس»نب ديلولا انن) اهالك ىا ( الاقإ هوخحنو ىراخلا هنع ىور ظناحلا

 ةداتؤ هنع ىور ) ىعازوالا ني ( اناتك نيعيس ةقئشض لَق هريغو دوعحا ع قىور ماشلا

 فاتخاو ةدايعلاو معلا ىف اساراناكو هتفزف ماشلا لها ماما وهو هاخع ش ريثك ىبانب ىو

 نب نايفسو اهكار وهو هتباد دوش ناكاكلاام مامالانا ىناسملتلا رك ذ هتيسأ نايس ىف

 لودكمو ءاطمك نيعباتلا رابك نع قئاورو هلع فلا ناعيس ُْق قنا هنا ىورو اهقوس ةئيع

 اذهف نيعباتلا نه وه سنلاو نيعباتلا 3 مهو رياك قا نب ىو ىرهزلاو ةداتو هنعو

 ناهلا ردت ونا ةثاثم رك حتش 6 ريثك ىلا نبى تءمس )ىغاصالا نع رباك الا ةياور نه

 نة رلاد.عنب دوت ىنادح لوش ) قاحو ةيلطق ىنا نع والارس سمع امه.لكر باح و سا نع فور

 ةثعناو ةيعش هنع ىور ةنيدملا ىلاو فلا امه نيثارف ءاز مهل 4 ةرارز نب 1 نبا

 ةدانعن اىا ) لاس و ساق نع رب ةراروز نا ليعيش 4إ لاشإ حا هل وز مهلا دكا وهو ةفاطو

 هنع ىور مو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنثلل ةطرسشلا بحاص وهو ىجرزخلا هللاد.ءع ونا وهو

 ىوذ ند اديس اداود الا الاس لوطلا ط رذه اهكتظ ناكو ةفناط ْو ىلعإ كا ناو يكل

 ةقعلا ةلل رمخع 21 ءاقنلا داو جرزألا كيس سدق ونا وهو مدقتلاو ءاهدلاو ىأرلا

 ىرتشن ول انددول لوقت راصنالا تناكو ةيحالو رعش هه>و ىف نسل هموق فيرش ناكو

 ةفالخ رخآ ىف ةنيدملاب ىفوت نوالا دوسا ناكو الح كلذ عم ناكو انلاوماب ةيْل سيقل

 06 هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ل انءادحاو 7 ان ايا ىا « انراز لاق ) ةيواعم

 ناسح الامام و ناعالا نه دهعلا نس> ذا هءاحا دقفتو هبناخا دهمت هتداع نم ناكحذا

 ةصقلا كالت نك ناكو ىا ( اهرخا ىف ) ةليوط ىا 6 ةصق ) سق ىا ارك 919)

 هل زعم ىلا عوجرلا ىا ©( فارصنالا ( مالسااو ةاللصل هلع ىنلا ىا ( دارا املف ( هلوق

 ةدعسن فو( هل) مدق ىأ ءارلا ديدشت (برق) هرد>ا ةدايزل اداصو هلدر 0ع ءاح دق ناكو

 لدحر ىا نزعه ءاط دي دشنت 2 ًاعو ( هيلع اجرتثو هيلا افطان نكرلل ىا ( اراح لاس ( هيلا

 ىذلا ةفيطقلاداسع سمت هنمو لمح هلءاسك ىا ( ةفيطش ) راما قوف ىا ( هيلعإل

 ىلا باهذلا ذا 6 سس و هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر بك رق ) اهليصع متو اهلمعي

 لآ راك الا عيبشل هنمو ةذانقلا تايرورمضض ن“ هنا بانآلا فال ةداعلا هةيقح ةدانعلا ا

 هللا لون سر بحت ساقان 0 ىذإ ول ىا ( دعا لاق مث ( ناكر يع سل داك ةزانخلا

 ها ىطدلا لدا ىفو هتهدخو هت. ىف نك ىا ءاحلا حاف ( سو هيلع ىلاعت هللاىلد |

 ا ىللاَمف سف لاق 2 هناتك عضاوم ند ركبت لعق مهب قتال ريغ هنم رادتخا هنا يهاظلاو

 (تدبافإ) ىرخا ةباد ىلعوا ىن« اضيا تنا ىا ( بكرا لس و هيلع ىلاعت هللا ىلد هللال وسر
 ا .٠

 ْ م اما ص
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 ظ رايزبا ءاقفرا كداب نيكل نول ؤرب ليس الا ناوحلا تلازتففا» (ئليقلا تفرصتاف )
 اهريغل وا اهدحال وا امهل ىا 2 ىرخا ةياور ىفو )ةلاالاو مويلاىف قاسنلاو بدالا ىف |

 حتش ( اهمدقع ىلوا ١ ةوقلابواو ىا (ةبادلا بحاصف إ) ادق ىا هلوا حّتشب ( اما بكرا)

 قا ةيادلا بح اض ةددعتم قرطىف ءاحامل اهردصىف بوك رلاب ىا فذ دقو ةددغملا لادلا |

 اهمدقع ىلوا ةياورىفو لاق اهردصب ق>ا ىلدلا ىللداىفو نذا نمالا ةياور ىفو اهردصب

 ه.اء ىلاعت هللا ىلص ىنلا ناكو ) ةحدحصملا خسنلاو ةدمتءملا لوصالا فلاخم اضيا اذه هعينضو

 عقوي ىا ماللا ديدشتب ( مهفلؤي ١) ةلاه ىنا نب دنه ثيدح نم ىدذمرتلا لئامث فاك ( سو

 دانسا ىفاشيالوهو مكبواق نيب فلاف ىلاعت هلوق نم دافتس اك مهعمجو مهني امف ةفلالا

 فلو ىلاعت هلوق نه ىرخا ةيا ىف اضيا فيلأتلا ىنولو.لب ةب آلا:ىف ىلاعت هللاىلا فيأتلا

 هلوق ليبق نم نيتس ألا ناف ممولق نيب تفاأام اعمح ضرالا ىفام تقفناول ممولق ني
 ؤ 7 فلافل و فتي مهفاؤي ناك ىنمملا وا حر هللا نكلو تيءرذا تيمرامو ىلاعتو هناحيبس

 فاؤيو فاي نءؤملا درواملو ةيالا مها تنل هللا نم ةحر اهف ىلاعت هلوق هيلا ريثي اك
 | ىنطف رادلا هاورو كلكاورس هلرا لايم نع هكوم دهحأ هاورا" فاؤبالو 01 نءق ريخالو |

 ( مهرفتيالو ) فاؤيالو فاأبال نميف ريخالو فاؤإو فاي نءؤملا هظفاو رباح نع
 هلق امل ديك“ ًاتلاك وهف مهعابط هع رفتيامم أيش لمعيال ىا ةففخلا ءافلا سكب ليقو ديدغتلاب

 هاورام ىلع !اورفتتالو اورشبو اورسسعتالو اورمسإ ثيدحل مه رفنالو مهرششم ىنمملا وا
 ا

 صيمختتااكوه ( موق لك ميرك مركبو ) هنع هللا ىذر سنا نع هجام نياو قاسنلاو دا

 ميرك ىانأ اذا اعوف سم ةباحصلا نم ةعامح نع هريغَو هجام نبا هاور ثيدح ىفو ميمعتلا دعب

 هلء 2 وىارو كما ماللا دي دشتب (هياوبو) هوم ركاف رئازلا كلنأ اذاةياور ىفوءوهرك افموق
 | مهفاخيىا ةمحمملا لاذلا حتفب ( سانلا رذحيو ١ مهيدل او راتخا ا ءاَشا 6 مهيلع ) اريماوايلاو
 مزأا دروذ مهراث !ىف رهظامل مهرارش نكم نم زرتحب ىا ( مهنم سرتحيو ) هلوق هريسفتو

 اوسرتحا هياور ىفو هه>و هللا مرك ىلع َنَع باوثلا ىف خيشلا ونا ءهاورام ىلع ناغاا ءوس

 هْنَع ىلاعت هللا ىذر سأ٠نع ىدع نباو طسوالا ىف ىناربط ' هاو راك نظلا ءو سانلا ند

 ههجوةشاشب ىاةدحوملا سكب ( هرسشب مهنم دحا نع )) عنعو عثدب ىا ( ىوط؛ناريغ نم )

 دهعتب ةخسأ ىفو ( دقفُس ) اهيشن ةغاملال ةدايزو هقاخ هقالطالو ىا( هقاخالو )

 ةمزالمو هتمدخ نع عناملا فرعيل مهنع لاؤسلاب مهلاوحا سو مهءلطي ىا ( هباخصا )

 ؤ هاج نه عيمج ىا ( هلاداج لك ىطعيو ) مهئاغا وغديو مهضإ ص روزيف مهنم هترضح'

ْ 

 ةراسثبو ةراشاوا دخ تافتلاو هجو :ةقالط و! مالك وا مالسب هظح ىا ( هسصن )

 ىا ( ادحا نا ) هسلاجم ىا ( هسلج ) نظيال ىا اهدعتفو نيسلا ريسكب © بحال ١)

 كلذ نم ىا 6 هنم ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلع ىبنلا ىلع ىا ( هيلع مرك )١ هلاساجنم
 ةماركلا سانجاو ةدوملا فاساو:ةفاالا عاونا نه هلام ال هتايسح بسحب سيلجلا

 دع
 اروع 112123177291137 18:3871311:51] 6317 :ةهتتتالا انالاقلا كلاما ان نتا اناقتك لقتل فلل ته



 رب مجالا هبراقوا 0 ةلاكمو ةحاصم سو هيلع .ىلاعت هللا 2 :ل١ ىا ( ةسلاخ خ نع (

 برةلانم ةلعافم هب راقو ةيطرشال ةيربخ نمو ديدزتالال عل وتتلواو هيورخا وا ةشد تآ

 ساج اذاءهسلاح لاشك هعم ماق ىا همواقوا كاقف ى اطنالا ىلع فدصتو ءابلاو ءارلاب

 اريصتم همححاص ديربام ىلع هشن سيحو مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هرظنا يا( 0

 فرصنملا ) هلل ال هنا حطالا و للصف ريمض (' وه ) هراقءوا هسلاع ىا ا( نوكي ىت> )

 هسفن ءاسقلن نم هسااحم فرصنس ىت> هريص ىف غلاب ىنعلاو ناك ربخ ىلع بصنلاب ( هنع

 نوديري ىشعلاو ةادغلاب ممبر نوعدي نيذلا عم كفن ريصاو ىلاعت هلوقا هلك اذهو

 زوو ةددشملا لادلا حتشب 6 هدرب مل ) ةيطع بلط ىا ( ةجاح هلأس نءو )ل ةي الا ههجو
 وهو اهل هدعوبوا اهيلع ردق ثيح اهئيعب ةجاطلاب ىا ( اهالا ) اهلبقام ما اهمض

 نذرمن اماو ىلاصت هلوش المع قزر للماتك ( لوقلا نه روسع وا ) هلوق ىنعم |

 هلءاعدلا روسيملا لوقلا نمو اروسم الوق مهل لقف اهوجرت كير نم ةحر ءاغشبا مهتع

 اهدحا نع لئس.اذا هلاح واذيال ىا واخلا عنم ةّشرط ىلع واف اهباط ةلازاب وا .اهايصع

 , 6 سائلا عسودق )) لوعف» مسا ليقو ردص» روسيملا لق مث ادعوو ءاعد اماوادّعن و ءاطع اما

 املحو هةحروادوج 1 بيطو هرهاظ رورمس ىا( هطس ) مهامشو مهمع ىا بصنلاب

 صيصخ دعب ميدعل لوالل لو هل ريسفت 6 هقاخو ) هلوقن هطاساوااءاسو ةرفغمو اوفعو ّْ

 ىل وا ىلا ىلا هل وق دنع «ةذالش .ةءارق ف ءاحاك وهوة هقفشو هجحر ىانم اا مهل راصف ) أ

 وه لب هتمال با ى' لك نا عم مهل با وهو مهمتاهما هجاوزاو مهشنإ نع نينمؤملاب |

 | هدادمال ثعاب ناو هدايال ببس ٍبالاذا هدلول بالا نم ةيب رث لاو ىلضفا ظ
 ااؤكيف ) مهلكس انلا ىا ( اوراصو )) ميهاربا مكسا ةلله ىلاعت هلوق هيلا ريشيو هداعساو |

 هتسمصعل نيوتسم ىا 6 ءاوس )) موء. هقاخ نسحب مهقح ةاعارم ىف ىا 6 قحلاىف |

 فاصوالان ه١ رك ذ اع ىا( اذه ) ةيوستلا ىالخ ىلع ةلءاسلا ةيمفنلا ضارغالانم أ

 ا (« ناكو ث ةلاع نفل نبا ىا ( لاق و هةحدخ نم هسردنهوهو 1 ةلاه ىنا نإ هفصو 2 ةيهلا 1

 هنا ىفاننال وهو هجولا للهت٠ ىا ( رمشلا ماد 2 مل-و هب هيلع ىلاعت هللا ىلص ى دنأا ىا

 قالا عم يهاظلاب هاف ناوذعلا ىف ناابلاو صهاظلا فالتخال ناز>الا 5 ناك

 ىا ( قالا لهس ) راقتقالاو لذلاو راسكنالا مزاول نم نزحلاو قمل ع نطاملانو

 قالا ءىس ىا 6 ظفب سبا ) هديدشال ىا ةروسكملا ءايلا ديدشتب 6 بناخلا نيل هبعصال

 دنحا ىلع بيعيال ناكو ىا بئاع ةغاام 6 بايعالو ١ هلعفو هلوقىف شخ اذ ىا( شاخالو ُُز

 ليدبت دصّق لب . رييعتو بديعت ريغ نه هنع ىهن اهو ركموا اما رح ناك اذاو حابه نم هلعفبام

 ناك 0
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 اسيلوحدم ىذبالو بيع ىذب سيل ىا بسنلا ىلع لاعف هدعب ىذلاو وهىناسماتلا لاق ريبغتو |

 ( لاعش )



 1 لفأعا

 مزل الاو ملل ىذب سيل ىا ديبعا ؟الالطب كي امو ةلثماو مالا نشب .ماوززلل ,ةقلابف لام
 ىنيالك حدمىذ ىفال بع ىذو ميقتسإ ةيسنلاىلع امهنال اهريظن اذه سيل تاق هضعب

 اماعط حدعالو ءارطا ىلا ىدؤياع دحا حدم ىف غلاببأل ىا حدام ةغااسص حادمالو (

 ( ىهتشر الا .ءلفاغش ١ هلوقددي وب و ةذلل ١ رظانال ةمعنللا رك اش ناكهنالة باور ىف ءاحكهمذدالو

 لديتدقو هزمهنوكسف ءاي مضب ( سيؤيالو) الحا ملا هيلع بترتيالامت العفو الوق هبحبال ىا

 راق هدودحو ضعف نم دداأ ةلئاسألا ىنعملاو مسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هيلا عجار 1 هه (

 ىنعملاو هلوقو نيشحلا ضعنل ارت لعافلل أقيم هوك ىلدلا زي و اماو هدو>و همرك

 فلا وهف كلذك نوكيأل ثيحم هنع هلفاغس ادحا هنع لفاغت اتوا هسفننم سؤبال
 هلوق ىناسملتلالعجو ىنءملاروهظ نه هائمدقال فاسنمو ىنملا ةك نم لوصالاىف ال

 ةوهش هف - هتقوفف رضح ملام ىا لاقو ىهتشيال ىلع افطع هم سؤبالو

 مث واولا نوكس كسو هلوا م ذبوه سنوبو هتقوىف هروط> نكمامم ناكناو هلفغيو هكرتف

 5 شقرا ماعم أ قا هلزو#ام دجوام ىا طونةلاوه» سأيلاو ةروسكم ةزمه
 اينغ" ىلاكعل هللاىذر ةشلاع ثيدح اذهرمسشو لاق ةلاتقلك هلك نكي كلذ نه هد

| 
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 هوقسامو لبق هومعطاامو لكأ هومعط]آ ناف هيهتشيالو اماعط مهلئسيال هلهاىف ناكوتنا

 «لطبض هنا ىاطانع هلقن دعب يك اطنالا لاقو قال هيفامو ىهتنا ثيدحلا برش

 س الاشإ ةدددشم ةروسكم ءايو ة>ح وتفم هزههل مْ هلوا مك روحنا ىف دو 1

 ةعبات ةياردلا لوكان عن دلو ىهتنا ىره وخلا هاك>ح دري اذكو قيلبا لثم نالاق هئنم

 مهل كفالخا تاهس ىا ( مهل ت يملا اهللا نم ةمح رامف ىلاعت هللالاقو 2 ىنكالك ةياورال

 20و ذو مهاعلو اولاق انك درك د ةدد صام و 4 ربك ردقتلاو مهذع كلاما كت

 ةحرو ةيماسهبا ام نوكينا دعسسالو ميخفتلل ديفملا ريكتتلا نيونتنه .دافتسملا ميظعتلا
 هس ىا ( اظف تنكولو ) ةيضقلا ةدافاىف ةيسفنلا بتارمال عقواامهنيب عمجاو ةيريسفت
 اوعفتنيو (كلو>نءز) اوقرشنىا ( اوضفنال ) قلخلا ىلع هيساقىا (باقلاظءاغ) قاخلا
 فعاف ىلاصت هلوق هو هي الا ةيشاماو كالوطو كلضفو كت>رنم اوديصملو كلوش

 ىكلدلا اهح رش ناكزاو ءافشلا خس ىف تسلف صمالاف مهرواشو مهل رفغتساو مهنع

 ىتاب عفدا ىلاعت هلوق لمتحت ىهو 6 ةب الان س>اىه ىتلاب عفدا لاقو )ل اهريسفتب اهج ينمو

 ديحوتلا ةماكب عفدا ةي الامذه ىنعمىف ليقدقو اهيلع ىكدلارصتقاو ةئاسلا نسحا ىه

 ةعاطلاب عقدا ليقو نوفصتاع معا نحل ىلاعتو هناح.س هلوقنم هدعبام هديؤبو كرشلا ةئيس

 3 هب وتلا مفداوا هنومض» ثيدحاىف درواك اد ةنانح اهعرتاف ةئيس تامح اذا ىا ةيصعملا

 حفصا ىا نسحا ىه ىتلاب عفدا ةئيسلاالو ةئس آلا ىوتةسنالو ىلاعت هلوق لمت#و ةيصعملا

 ْ نحابوا اضرا ةئسح اهلثع ةقاعملا تناكناو اقاطم نسحا حم ىتاا ةئسحلاب اهلاقو اهنع



 ها فحل

 ةياالامامو تانايدلا ما ىف ةنهادملا ىلا كلذ دؤيملام تائسحلانم هب لباسقب نا نكعم
 اهيقاامو اوريسص نيذلاالا اهيقلبامو ميمح ىلو هناك ةوادع هنيبو كنيب ىذلا اذاف

 كشالو مياعلا عيملاوه هنا هللابذعتساف غزت ناطيشلا نم كنغزتياماو ميظع ظحوذ الا

 ىنلانا ىورام هديؤيو قلحخلاةرشاعمىف قالا نس بانا مالملاوه هيناثلا ةي الاىندمنا

 لاقمث كنسوا ىلا غصا لاقف حيصق ىبارعا هءاح سو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 لقثلا مف رت دقف ىنسللا كترحن مهسوفن ىلست ناغذالا ىوذ ُىش

 لستالف مالكلاكنعاوستخ ناو * امركن فعاف لوقلاب اوذته ناف

 لهل كءارو اولاق ىذلا نك« هعاتسا هنم كيذؤي ىذلاناف

 ىنارعالا لاتقف نسحا ىه ىتلاب عقدا مسسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر هياع ًارقذ

 و هياع ىلاعت هللاىلص ىلا ىا ( ناكو )) همالسا بيس ناكو ريشنلا مالكنم اذه سيل

 ١ 1 وي رعاالا ,قفائاد اطلب لاو جعل . « لوقا جوس تنل ) - قاس قتخ دش قيلزم | قاوامبأ ىلع
 ميهاوظاافلاتو مهرطاوخاربجو هللاقاخ ىلع ةقفشو هللاعضاون" ءاحالو لام هلنكيملو
 اضيا ىراخلا هاورام ىلع 6 ةيدهلا ليش و )) مث رشاعم نم مث رشاعم عم هما ه. ىدتقيلو

 اودامت دروال ةعطاقملاو ةضغاملانم ايدافغتو ةدوملاو ةلدولا ةدافاو ةءلا ةدايزل ةياعر |

 ١" ايان زوقيو اةيع اول ايبوتت تلا [ولجاو معني ره نامي مدت تقف شاول امو دام لع ل وامت

 نم ةليعفىهو ةيدهااىا ( تناكولو ) هشغ ئا ردصلار>و بهذ ةيدهلانا اوداهت هنع

 ناسماتلا لوقاماو عارذلانم نوداوهو قاسلا قدتسموهو هلوا مضب ( اعارك )ءادهالا

 ةيدهلاناف اوداهت هظفلو سنانع ىقتهيللا ىورو ةبولطملا ةغلامال توفش عارك اذ ىإ

 انهولو تابقل عارك ىلا ىدها ولو تبجال عارك ىلا تيعدولو دقملا ىا ةميخسلاب بهذت

 سقلاو ةرغ قشب ولو رانلا اوقئاو قرح فاظبولو لئاسلا اودر ثيدح ىفك لبياقتال

 ىلعوا ( اهيلع.) ىزاخيىا لهستو زمه اهدعب ءافلارسسكب ( ءىفاكيو ) ديدح نم اهتاخولو

 قيسا اهنق“رخك ءانيءفاكييناكو ةلمانلاللا :نخ ؛لقإ ونهو :ةلئامملا:ةأفناكملا :كداو_ ةيدهلا

 ىلع اهودروا اهنم نسحاب وش ةيح ميحاذاو ىلاعت هلوقلو ءارفع نبدوعم تدب نع

 ةباث الا ند اهءاع تدشرو ىراخلا ةياورؤفو هي ديلا ىه ةحتلاب دارا انا نم اهف ريعافتلا د> ١

 هنع ىلاعت هللاىضر سنالاق ) هللامهباثاف ىلاعت هلوقل ىنسحلا ةا ناحلا وا:ةازاحلا قلطءءوعو

 هرم ًادلمو ةردعهلا دعب ىا 1 نيس رس خجلا هيلع ىلاعن هللا ىلص هللال وسر م1 أ

 تاغا اهيفو ىناثلانونيو اهرسك و ءافلاحتش 6 فا ىل لاقاف ) اضيا نيئسرشع |
 لكل لاش ىوروهلا لاقو راق>ح:سالاو رادقتسالا هائءفمو ةعيسلا نع ثالثلا هدهو رشع

 فاترالايف ةغالانم اهجو نيعبرالا وي اهيف نايحوبا لّقنو لقثتسإو هنم رحضيام

 هتعنصملا) هتلعف ىا 6 هتعنص ؟ىشالاقامو ) ةدملا كل:ىفادباىا ( طق ١ ىطويسلا اهمظن دقو

 لاكو هقاخ نس> ىلع لديك ثيدحلا اذهو ( هتك رثمل ) هتعتصام ىا ( هتكرب | وتل الون
 22272222 -_بببببباا__-

 (هماح )
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 ا اعضاوت نكشف مدرس لزم ىلإ هاءلط و هأ احاذا وا ناقتوم انا اذا ئا ( ةءالاو 94

 هيت ١/0

 سنا َةلِيَدف لك ص لدم 1 هللاءاضق ىلا ه 218 سس و هياع ل هللا ىبد ع

 تي هلسس رغص عم هتمدخ ىف هيدا ليو هتيقنم لامحو هع ىلاعت هللاوخر

 ءاو را( اينظيال انك هدرا ةق ار رادع اعجب نعءو) هترضح ةموادمبويهتمزالام ةكر رب نه ةدافتسم

 هللاىلص هللالوسر نم اما نس>ا د>أ ناكام ) اهنع هاو دنس ةوءالا لثالد ىف ميعأ وا

 ناسح لاق 5 ١ و هيلع ىلاعت

 هللاس تنا ىذلا هيطعت كن 00 الاهم هندحام اذا هارت

 ١ هءبابحاو ه.راقاو هترذو هجاوزا نم ىا( هد لها الو هءاككأ نم دحا هاعدام )

 درو دقو هتلخ ناسا ىلع هبر ءادنا اراضحاو مهلاياعت و مهعم ايدآت ىا ( كب ل لاقالا ١)

 نيد الاون نإ نع ىناءمسلا نبا هاورام ىلع ىدأت نسحاف ىر ىئبدا

 ىنعنمام ىا ( ملسسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ىن.ح>ام ١ ىنعلا ىلحلا 6 هللاد.ع

 هدر/نا هناثحم اماظعت و هعم افطلت ىا (تملسا ذنم) ادبا ىا ( طق ) هيلع ل ا 3

 اديس هوك" غم لامخلا"لهظ» ناك نال ( عدينالا ىنآزالو.ا) هباحتح مر طاخب ريكياو هباب ن
 : هءادر مو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللال وسر كشك دقو اع !| او دادس ول هاحلا صا ع ل

 ا هيلع ا هللا ىلد ه> | نم تانى ىذدماتلا هر ذ6 ( هب هناا "5 ناكو ) هلاما ر 5

 : 2 2 ةرشوسم نا ناك اذلو راغصلاو رايكلاو اك لاو لاحرلان 4 هءاحا 2 م 8

 كلذ نه هيلا برقا ايرثلا ناك هنبد نه ءىث ىلع ديرا اذاو هباعل ليس ىتح كدحضفيو

 (ممايبص بعادبوإ) است مهملاكيو مهيطاخمىا 6 مندا <و ) اعضاوت ىا © مهطلا#و )

 ةياعدلا سوماق لأ ىفف كيعاذتو اهيعادت | ركب اله رباخل هلوق هئمو مهح زاع 0-00 .عالب ىا

 | حتف 6 ءرخ ىف ) مهنابص دّقعي ىا هلوا مغب ( مهسلجتو ) هحزام هبعادو تعللا مضلاب
 ديعلاو را ةوعد بيجيو ) مهئابآ بولقل ابييطتو مهب افطات هنضح ىف ىا رسكتو ءاحلا

 ال ف كك دوعلو 0 هةاخ نس هل ةعقرو هردق ةلالد> 0 اا انكدممو هنرل

 تضل هرادعا تناككولو ىا ( ردتعملا ندع ليشو ( اهل زانم دعب أ ف اوناك ولو ىا ( ةئيدملا

 اؤزواام بتم كوش و نعا نع فان نم رذع لق هلا ثيدحلا ىفو اهققحت ىلع

 | هاو راك (هنع ىلاعت هللاوخر سنا لاق مهرئارسلاود>اهللاىلا ل اكوو مهرهاوظ لاوقا نه

 : 0 هلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر نذا د>ا مقتااام ) هع قهيلاو ىدمرتلاو دواد وبا |

 | لمحام ىا ندا ادع مفلا عضول مفلا ىف ةمقالا عحاو ةزاعئسا هسبق اهل وكسو لاذلا مشب |

 مكحْىف وهو ( هسأر ) دعف ىا ةيحتتلا نم ( خنف ) ةتفاخم هثداحياهمفل ةيذاحم هنذا دحا

 مقلاملا 2 نس ىت> 2 ههددو ةهانع ىحأم ريغ هنذا هلامقأم روت :كافالا ىو قدما

 أ 71 ىد>و ناك ريخ هنا ىلع بصأ لدغ َّق 6 301 ىح لفدلا 0 لصف ريمض ( وه )

 ن : هدب ) قاطي طبق ىا ا( لسرف ) ةعنامموا ةقناتلا ىا )» هارب دوا دا امو ( ها ىف



 ( رخآلا اهلسرب ىتح ) اهذخا دي ىف هدب رمتستف الا ىا رمضملا عضوم صهاظلا عضو

 عقبام ردق ىلع كلذ ةعمزالم عم قالتلادنع ىرخالا نطب ىلع فكلانطب عضو

 ١ ىامةداسولا) هدرشو ةسقن ىلع همدش ىا 2هراؤب و زب هلوقا هؤادر هيون دارا لعلو ْ

 ْ 7 ظ اب ركتو هلالالجا ةشورفم هتحن تناك ىا ( هتحن ىتلا ) ةدخلا ىلع داعالاو اهيلع سولحلاب |

 ا

 خيام ءامسالا نم دارااوا ةراث ىا )»ع مهل امسا بحاب مهوعدبو ) هفلأتل لاق نه دعناو |

 | (ىنكيو )ةرضحلا كلتل ابدأت اهيلع سولجلانم عنتما ىا « ىلا نا ) ةرذعملا لوصحو |

 | ةريره ىناو بارت ىلاك ةينك عمج ىنك مهل لعجم ىا 6 هباتا ) نوثلا ديدشتب |

 ةياغىتحو ةمحعم لاذف ءاخ ريسكب ىحلدلا لصا ىفو لوالا ضيق ءارف ةمجعملا ءاخلا حش

 هنوك لاح ريع ملو ىا لوهجللا ةغيصب ( ريملو ) فيحصت وهو وه اهلسري ىت> اهكرتل
 الضف ىا ( هلسيلج ىديني هيتك ر )امدقم مليم ىا ةددشملا ةلمهملا لادلا رنكب (امدقم)

 (ناكو)ةريثع نسح وبدأت لاكو عضاوت هلك اذهو هلاسلج نم دحا دنع هيلجر دمي نا نع

 ءارلاو لادلا مغيب ردسبب هياور ىفو ءىدتس ىا ( ادس ) ةلاه ىنا نبا ثيدح ىفام ىلع

 هيف ام هضي رفلانم لضفا هنسلا هذه ناف ( مالسلاب هيقل نم ) ق.سو ردا ىا

 ريمضلاو لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلزرابلا ريمضلاو بجاولا ءادال ببستلاو عضاوتلا نم

 ةلعاسفم ( ةحاصملاب هباخحا ادسو ) بدالا ىلا برقا لوالاو سّكعلا لمتحمو نمل رتتسملا

 ةظوحا.م اهمال ءاقللاهع هجولاب هجولا ةلباق٠ هنم مزايو فكلاب فكلا ةحفص قاصلانم

 ضعب هلعفبام نا ثيدلانم دافتسي مث ىملدلا مالكنه مهوب امل افالخ ةشاصملا ىنعم ىف

 اننيف لا: ناسوللا تناو مث ةئسلاهجو ىلع سيل اهضعب ةراشاوا عباصالا دم نم ةماعلا

 سيلوهو دواد ىنا ىلا هدنساو ىناصالا طق هتيقاام رذى ا نع ىلا دازو اذه هوركم

 بيغ ىف ىنامةرادلا هاور م ىا 6 ريم ) ةدمتعملا لوصالاو ةححصملا خسنلايف دوجوع

 قيضيال ىد> هءاكا نيب )) امههدحاوا (هيلجر ادام طق )2 عيل ا رص ىنءملاو هفعضو كلام

 امهب قيضي نا نم ارذح اهدم كرتي ناك ىا اهدم هكرتل ةللاك وهو ( دحا ىلع امهم

 هيفو مهعم هبدا ةداراو هعضاوت دصق ىفانبال وهو مهيلع ةقفش هناسلج نه دحا ىلع

 | اوحسفت لاحلا ناساب ولو ىا مكل ليق اذا اونما نيذلااهأاي ىلاصعت هلوق نم سابقا

 | تعقو ةلمعاو اسانيتسا ىا ( هيلع لخدي نم مركي ) مكل هللاحفب اودفاف سلال يف

 | اهقيس ثيدح ةم (_منوك مهو نم ارذح اهلبق امع اهلصف هلعلو هلام مقو 5 افانيتسا

 ١ ىرضحلا رخ نب لئاو مهنم هلامارك ١ 6 هوث) هيلع لخادال شرف ىا مهل طسب اعدو)

 ١) ةشحولا عفدل ( اهيلع سولخلا ف إ) هل لخادلا ىلع ىا (هيلع ) دكؤب ىا ( مزعيو |

ْ 

 ْ هبهراهتشال وا هرقل ال ؤافتواهرك ذل ةهارك ى زءعلادمع هم نع لدعف بهاونا اماو ماركلا
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 دا فذ

 هنوح ان مهوعدي لب هنوهر ا 1 م هنا ىتعملاو ان 0 مالعالا

 لؤق وريءانرلا :نئدك هم ركتتلا)و موهاصاب لمعلايف مهل اماعتو مهل اعز 5ك ىا ( مهل ةمرأ 5

 ىلق هناثثا ىف مالك لاخداب ىا ( هئيدح دحا ىلع عطّشالو )) مهو ءارلا. مهب ىناسملتلا

 هب قلي الام ىلا ىدعتبو هنم زوا# نا ىلا هيدح هعطق كرتا ةياف ( زو< ىت> ) همام

 عطش ذئنش ىلا م هعطقيف ) هريدتف رهظالا وه لوالاو كيو طرش ىا ىناسماتلا .لاقو

 ناثلاو هلر>ز لوالاو عوات ىا ( مايق وا 2 هلءتشي ماعوا هلع رص ىا ( ىهنب ) هئيدح

 ( ىوربو مايقوا ءاهدنلاب ىوربو ) هلثم ىلع شاالذا هنع هيهنل ديفم وهو هنع ضارعا

 لاخلاو ىا ( ىلدي وهو دحا هيلا ساىال ناكهناا) ىورو ةذحسأ ىفو ءاي>الا ىفاك ىا

 | هتالص ةلاطاىف ىا ( هلالص ففخالا ) لفاوتلانم ةالص ىف مالسسلاو ةالصلا هيلع هنا

 هتجاح ءاضق نع ىا ( غرفاذاف ) ةيورخاوا تناك ةيويند ىا ( هتجاح نع هلأسو ١

 ( امستسانلارثك ١ ناكو ال الصا هلدجاملو ىقارعلا لاق ةلاطالاب ةداتمملا ىا ( هتالصولا داع )ل

 ىا 4 0 م4 ءطاو رز هلوق ىن .4 اذهو لاك لك ىف هءاع بلاغ طسدلاو لاما روظم هن وكس |

 ىا 6 نآرق ) لعافال هنوك حصيو لوه4ل| ةغيصب ( هيلع لزني ملام ) سو.ع ريغ ارسشيتسم

 5 ع كاك ذل اطسينمال و امسيتم نكي 00 هناف 51 الا عما دنع ريذملا ىف ىا )» بطخوا )

 ب هللادنع ) نسح دنس ىذمرتلاو دا هاورام ىلع ىا ( لاق )لا مكلا بابرال

 ىديزلا بر ؟ىتيم نب هللادنع نب ء ءردج نب | هب دأ نااو رم ةبادصلا نم فول نهر خاوهو

 لاقو ىلاخلا يبل دام ىلع هريغ رثع ةعل رآ ثراخلا ن هللاديعهمسا نهةباحطصلاىفو ءازلا محل

 اكيخيا ةلئابغلا قيوغو عماسجلا نه بقانملا ف ىذمرتاا هج رخا انهه روك ذملا هثيدح

 كا سا نءو مف هيلع ىلاعت هللأ ىلد هللا ايانرازو» امس 05 || اددا تيارام (

 نونا ) اهلها مادخ ىنعملاو مداخ عمج نيئحتش )ع هئيدملا مخ ناك ) مس هاوراك

 قياعتن (م مهأني 1 2 .صلا ةاللص ىأ 6( ةودغلا ىلد اذ لغم هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر

 ف ىتأي ىلا نم لوعفملا ةغيصب ( ىتؤياف ءاملا اهيف ١ مهيناواب نوئيجب ىا ةيدعتل ءابلاو نوتأيب
 ىا ( ةدرابلا ةودغلاف كلذ ناك اميرو اهيف هدب ) لخدا ىا ( سمغالا ةين اب ) ءاجئام ىا

 3 ريااباط ىا( كربتلا 2 أهيف هدب سم ىا )2 هن ودير كلانهام عنتعال كلذ مه وهو

 سانلا طلا# ىذلا نءؤملا ثيدحلا ىفو اذه ةّحرلا لاكو ةمقنلا لاوزو ةمعنلا لوصحو
 مهاذا َنلِع رياعرألاو نيألاز طا لاش 4 ادلع مناد دم ريصاو
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 سينا 04# م

 مهمغو مهبيرقو مهنجو مهسناو مث رفاكو مهنمؤ» ىا ( قاحلا عيمج ل ةءاعلا ةرملا

 ريخ اس هجرك ةذعسأ ىو تادودحوألا واس و تاناو.طلاو مهكيلام قدح موينغو مهريقفو

 ىلوا وهف ليزنتلاف ءاحامب قفوا لوالا نكل ةيترملا ماقم ىف بسنالا وهو ةمحرلا نع ةفأرلا

 مكس شتا نم لوسر ؟ءاحدقا 0( ماللسلاو ةالصلا هيلع هقح ىف ىا )َ هف ىلاعت هللالاق دف (

 اسهضعب ىفو خدنلا رثك اىف اذك ( مير فؤر نينمؤملاب مكيلع صي رح متنعام هياع زب نع

 قاعتم ىلبعو 3 ردصم اش هوركملا ؟واقاو مكن هيلع قاش ديدش ىا ما زب نع هيف هلو دعل

 عيدب دولا زبرغ.دوجولا زيزع ىنملاو هدعب امع اطقنم زيزع نوكينا زوو زبزنع هلوق
 ىا ررضال ىلعو مدقم اهربخ ةلج متنعام هياع نوكيو لامكلا عبنم لالجلا عينم لاما
 نينم ْوملاب اسادو اسد مك-تعفتم ىلع ىا مكيلع صا ردح متفشمو مكعت هيلع نومالو هرمضن و

 ليمذتال وا ةلصافلل ةياعر امهغلبا مدقو ةرخ الاو ايندلا ىف ميحر فور كربغ نهو مكلنم

 ةيحر الا كاناسرا امو ىلاعت لافو ( ىقعلاو + عا هج رب مهداصتخال راخلا مدقو ميمتتلاو

 لاق ) هوفلاح و هوما نا مهداعمو مهشاعم حالا هو مهداعسال لسرا هنا )»م نيملاعلل

 هاضإ نعم ( انودحو امدق لئاقلا فاللتخال هلو اهع هلصفو ءاملعلا صعن ىا 4 مهضعل

 03 امنو هربع ىلع هب لضفأم ه2 ند ىا )ع هاطعا ىلاعت هللا 3 ماللسلاو ةالصلا هيلع

 نيمسا ) ةمحرلاو ةفأرلا هيف ىلاعتو هناح.س هقلخم هاطعا ىلاعت هللا نا هريخ لاك ىلع

 ئصقلاب فور ةءارق ىفو )َ تو فؤر نيئم ٌواا لاق ( أهم ةاعش ناتعت ىا 14 هئايسإ ند

 ءاف مشب 6 كروف نب ركب وبا مامالا ) مهضعب نع رك ذام لثم لّقن ىا ( هوحن ىو )
 نا رّقلا ناعمو نيلصالا ىف هقيناصت تغلب منكدفو نوم كو ءار حقو واو نوكتناو

 1 0 هللا دع دع وبا هيققأا ا 2 ثامعل راو تك قس قوت 7-2 هئام نه اسرق

 قءارش ) نيثخ ةل..ةل ةسن ءايق نوثف ةطوقنملا نيشلا حتفو ةمدعملا ءاحللا مضل 14 ىتدلخأ

 ىف وه اذكه ةدحاوملاو ةلءوملا ءاسطلا حتشب © ىربطلا ىلع ونا نيم را ماما ان هيلع

 كفن ؤ' ىدلا لشالاق“ ةححت“ قو اذك ىاحخلا لاقو ةدمّعملا خسنلاو ةربتعملا لوصألا

 رون اسساب خيرات بحاص ىروتاستنلا وهو ءارلا لا ىسرافقلا 4 اغاادمع اننا ١) هب ريط

 هدلج عمس ةئامعبراو نيسمقحو ىدحا ةئس دلو - حرتشا مهفملاو ٍبْنا رغلا عمجت ىلتكاو |

 | ىتور ةعامج هنع ثدح نيئس عبرا همزلو نيم رخا ماما ىلع هقشتو ىريشقلا مسأقلا ابا هماآل ا

 / مهاربا انث ) مدقتدقو ماللاو محامغب ( ىدولحلا داون ا انث )ةزاحالاب رك اسع نبا هنع |

 ىو ر( مهاطعاا وبا انث )حيحصلا باص ىا ( جاجحشلانب سم انس ) هركذ قس( نايف- نبا |

 اناسنا ىا ( ان )هجام نباو قناسنلاو دواد وباو ملم هنعو قاخو ىففاشلاو ةنيبع نبا نع |

 بتكلا باح هلج را هريغو اكلام عمس مالعالا دحا6 بهو نبا )ان ريخاىنءعاناةخ سن ىفو ١

 ةزمه حت ىليالا ديزز نبا ىا( سن وبر) انأبنا ىا (ان) عطقناو هسفن ننُخ ءاضقال يلط ةتسلا

 نوكسو )



 ندلاف ىاحلا لاق ةاريغاو.اك زانلا نأ هنعو ركنا 4م 1ك ند ةيتحلا ١ نوكلق

 ىرهزلا ىا ( باهش نانء رز همدغو ةزدمهلا عم أهرمسكو اهدعتفو نوذلا مذ تاما

 لدبام رك ذو ىا ريغدتلاب ( انن> ا هللاىله هللا ل وسر !نغ لاق )

 المهم رشع ةعضن ىلع تافلرع ءارو فئاطلاو كك نيب داو وهو انينح> اهم دارا هنا ىلع

 هللا لوسر ىطعاف )3 باهش نبا ىا ( لاق إ) نامث ةنس لاؤشدىف هنونغ تناكو ةكم نم

 ةقايرتشدا سبا ني“ قاروهطج) ,اتيمانغ خلا هاؤةمفلا: كارا ةمفو كأن ا( كو هءاع ىلاعت هللا ىلص ١

 هل دحاوال عوهو ةاشلاو لبالا ليقو ةاشلاو رقلاو لبالا ىا نيتدءتفن ( منا نه ةثام )

 هل اذاغاو هيلع ةقفثو هيلا افلات ةثااث ىا « ةئام م ةئام ُ ( منغلا نم ةياورىفو هلغذانو

 14 بيسان ديعس ( ةخعسأ قاع انتيك عا 4 م باهش نبا لاق 2 ازافكلاا نم همرث ناو رانلا نم

 اديعس نا 1 نيرندملا دنع اهريسكب و روهشملاوهو نيقارعلا دنع ةددشملا ةيندتلا حاب

 | ىور عرولاو ةداعلاو كنانكاو هقفلا لد 06 مه ديس و نيعباتلا مامأ وهز حتفلا ةركب ناك

 كلدكز ءاذق ىلا تراخلاع كافكا هنعو د 3 ءاكقعأكلا ءوصول حيضلا ىلد هنأ ةئع

 ىلوالا ةريكتلا ىتتئافام اضيا لاقو لوالا فصلا ىلع هتظفاحل ةنس نيسمح ذم ةالصلاىف

 هللا ناقر قاؤفش انا )تزل ىف ءا ركنا ناو تحمل ةفانلخب اليسر! ناكو .ةفس قمم ذو

 | ضغال هناو ) نيدلانم هءاطعا ىدذلا ىا 6و :اطعاام ) هللا لوسر ىا ( ىناطعا دّقل

 ةالعلا هيلع هنأ لك ( هلا ىب مدل 0 كلو دعلا يا 6 :.طعل كلا زانف 0 ةيلالاةلمخا )ا ىلا قالا

 25 نأ 0 8 مزايا او ةالأ صادم اع ةعلعإ كلذو )ع كلا قالا بحال رز َّك الا ناص مالأس || ّ

 ةفاؤملا ءاد نا ىأر دقو ءادلا بساني ام للاعي ىهاملا بيبطلا ذا همالسا جتملا كلذ رفكلا

 ١ مالا_سآلا ةمعلم نكي هم نم اوفوع ىد ماعنالا مر) 5 مهاوادف ماعنالاو لاملا بتدح

 ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر لاق لوش نالكءاندألا ىلع كندا مد اذآ ىوارلا نا 2 مْ

 نكملا 0 علا صل مدق وا 2ك اك داو نال هل نريخا اذكو ادذ 6-0 هيلع

 كلذ عنعيالو هلاصتاب مكحلا كلذ عّنعال لصتم دانسا وهف هيف نمي ىذلا ثيدحلا اذهك

 نكللارك ذب م ال وا هعيجح دائسالاب ءىدترب ناب كلذك هخعبش نم هلم ىلا ةالذكا ىورنده

 ىنذيو حالصلا نب وره وبا خيسشلا لاق ثيدحلا لهانم نيمدقتملا ضعب هزوج أك

 عنملا برطذلا .ىكح دقف ضعب ىلع نآمللا ضعب ميدقت ىف فالخلا و< فالخ هيف نوكي نا

 كمل نق ةياوزلا ناب لوقلا ىلع زاولاو زوال ىنءملا ىلع ةياورلا نان لوقلا ىلع كلذ نه

 خيشااوبا ىور دقول وهلا ةغيصإ (ىورو) ىلا هركذ اذك كلذ ىفامهن قرفالو زوحت |

 بلطي )ل مالسلاو ةالصااهيلع ىنلاىنا ىا ( هءاح ) فو رءمريغوهو ( ايبارعانا ) رازبلاو |

 ري هلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىا ) لاق مت هاب هانا هاطعاف راب ايندلا ب !اأهم نم ىا 60 الق هم

 رب ر قتال اامفالاةز مهو ماهفت سارا ةاررص عامجال ءاسقز كسلا: كو اعوت ةزهءهع ( كم /| يوكو

 | ىتيطعاال ىا ( ال ىنارعالالاق )ل هياعوتاو هيلا نسحا هناب رارقالا ىلع بطاخلا لجيوعو
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 بضغت ) هلوق هديؤيو هيلع ءاعد تلمحاالو هلوش دارا نا هيدل هتفاجو هتظاغ نم دعسالو |

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىا ( راشاف ) هيلع ارجز هقحتساا هوفاوءل ( هيلا اوماقو نوءاسملا

 هنءمكس شتا اوفكو هنغ.اومتتما|ىا ديدشتت مشب اوفكنابوا اوفك ىا ( اوفك نا مهبلا ) مل-و
 ماتهالل ىا ( هلزنم لخدو ل مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىا ( ماق مث ) هيلا اناسحاو هيلع ةقفش |

 (كيلا تنسحا لاق من) هيلع همدقام ىلع ىا ( ايش هدازو هيلا) لسراف ةذء-1ىفو (لسراوإل

 تصنااب ( أريخ ةريشعو لها نم ) ىلا هبت نس>اام بهس ىا هب هللاكا زخ مأ لاق ) ق.س 6 |

 ىلع بص! هلوعفمو لعفلا نيب ضارتعا ةلنكجاو ,ةيضيعل نو رمل ناث لومف» هنا ىلع |

 هللا ىىصىنلا هللاقف) امهنم كنوك لاح وا امهنن نم كصخا ىا لاخلا ىلع وا صاصتخالا

 | ( ناصا سفنا فو ) احببق انجهتسم اظع ايش ىا ( تاقام تاق كلن سو هيلع ىلاعت ١
 | كلوق ىا 6 كلذن» ) درفملا ةغيصب ىاككا سفن ىفو ىناسماتلا لصاىفو مهسونىفو ىا |

 ا (ممدبانيب لقن ) كالذ ةلازا تدرا ىا «تدب>١ ناف ) ميسج بطخو ميظع صائا(ا*“ئنإ)

 كلذل ةرافك نوكلا حيدملاز» ىا 6 ىدب:نيب تاق ) ام لم. ةخسنىفو مام )) مهدنع ىاا

 ردصامل بضغلا نم. ىا ( كيلع مهردص تام ) كالذ مه كلوش ىا ( بهذي ىت> )2 حييقلا ْ

 ودغ هلصا ( دغلا ناك اءاف ) كلذ مهأ لوقم ىا 6 من لاق ) دادضالاب ةحاعملا ناف كنع

 ١ 6 ءاح ) ىوارلا كشا واو ديد_كتف رسكف حتش ( ىشعلا وا ١ ضوعالب واولا اًوفذح

 هومتعمس امث ىا / لاقام لاق ىنارعالا اذه نا - هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف ) ىنارعالاىا ظ

 ماهفتسا ( كلذك 1 ) انع هب ىا ( ىضر هنا معزف )) لاملاضعب ىا ( هاندزن ) لاطالواىف |

 دارملا ناكف 6 اريخ ةريشعو لهانم هللا كاز منلاق ) كنع هتاقنام قحا ىا ريرقت |
 هللاىلص ل. ةحردص ةخسسن ىف م ىنلا ىا ( لاقف ) ىلعا هللاو معالا وا صخالاوه لهالاب

 راسلالوقلا ىف لمعتسا مثريظنلاوه للصالا ىفنيتحتفب لثملا ( اذه لثمو ىلث» ملسو هيلع ىلاعت

 ةيلصالا ةلاخلا وه دروملاف هدورو عضوممي هبرض عضوم ىا هدرومم هب ريض» لشثمملا

 برضيالو اران دقوتسملا ةلاك ةهبشملا ةلاا وه برضملاو نيقفانملاةل ع اهيف درو ىتلا

 0 0 عشاو و مقوا هنأف مانو اكن وتاب ةدايز انسد ه2 . 5 الا

 ىتلا ة 35 9 9 ىلعالا لسا هاو ادق وتس ىانلا لثك مهلثم وحن ةصق وا ف 1

 لثم 2 نابلا بررغلاو اعلا بيحععلا ههمشو ىمي.ش (:ه ىنعملاو اهلاثءاو نوقتللا دعو

 اهعبتاف ) هيلع تبلغ وا هنع ضزالا'ف تبعذو تره ىا ( هيلع تدرش ةقان هل لجر

 ىل » اروشت الا ايكيا وجت ( اهوقحابل اهوء.ق ىا عابتألا وا عارن تالا نم «نبنإلا

 يناف) اهمم اهممىنوك ننام ) كانويفب ىندب اولخ اهبحاض معها دانف 2 مهنع 0 ا ينلت 1

 (قئرا)



 مي "اب مح

 اهذخا قيرطو اهعبطو اهلاحب ىا ( معاو مكتم ) اهيلع قفشا ىا ( اهب قفرا
 ةماق عج ميلا فيفغو فاقلا مغب © ضرالا مانم اهاذخاف اهدي نيب اهل هجوتف ١

 جتدلن/ ةلبانكلاب هكا طيج اق ير الا فرم اهم هلئام انههلا بشل |تعاقكلاة طع قلتو

 تءاطىا ( تخانّدءاو تءاح ىت> )ل هيلااهعمط ىا (اهد رف إل هتفص ةك راشمإ اهمسادل ريعتساف

 كربف هكرب ىا حانتساف لما خانا لاقي اهدعب ةمحعم ءاخو فلالاىلبق نونب وهو كوربلا

 اهيلع رقتسا ىا م اهيلع ىوتساو ) اه.:3 اهيلع طبر ىا 6( اهلحر اهيلع دشو )

 الوا هلاق ايش ىا ( لافام ) هلوق نيح ىا © لجرلالاثبح مكتكرتوا ىناو ) اسلاح
 ىلاعت هللاىلص هعم هبدا ةءاساىف رفكلانم رهظاع هلذبوقع ىا ( رانالخد هوهتاتقف ١

 قفرا وهف هتيوتل اثءابو هءاضرال ايس هتيطع ةدايزو هتفطالم نسح ناكف ملسو هيلع

 مارملا مياليو ماسقملا بساتناممو ميكح مهلا ودبو ميحر م6 هاف مهتم مهلاحت ملعا و هما

 هللاىبص هللالوسر عم تلزن لاق هلا ماركلا ةبانحصلانه ريبج نب تاو> نع ىورام

 ىتيع نه ةل> تدحرخاف ىنتامحتاف ندع ةوسناذاف نارهظلار ع مو هءأع لاسم

 هللالوسراي تاقف هتبهف مل_سو هيلع ىلاءت هللاىلص هللالوسر وف* هبل رتب باطيلول اهديلكلا

 هتحاح ىضقف كارالا لخدو هءادر ىلع ىتلاف هتءرتو ىضفاديق هلىئتبا اناو دورت ىلل>

 مالسلا لاق ىنقط الك لم انلحترا مث كلج دارشش لمقام للادبعابااب لاقف ءاح مث أضوتو

 لاطف ددعسااو هتسااحم كو همدملا تاحمتق' كال +” وارش لعفام: هللاد.عانأاي كراع

 ىلصف هر ضعن نه جرذف ىلدا تقفطف تاخد من دحسماوا> تنيحتف ىلع كلذ

 كتماق :تكتاك اهلا هادنكعالا*كوط لاننا قلع اون لوازا٠ءانكل كو حار امك فخ نيتعك ر

 كيلع مال_لا لاقف تفرصناف هنلا * و رثدتفال ولاعب قاف اردت ع حراس

 خدش اذا طا ووصل ملال مدس "ونجا كورت نر "اا ييغل نقوم( هناي
 ىورص وهو لوهجلا ةفيصب 6 هنع ىورو ) دعيمل مث انالثوا نيترم هللاثلحر لاق

 | ىنئلاو ىهلا لمتحي وهو مكنلبا ىلاعت هلوق ةعيسلاىف امه ءىرق 6 غالبالاوا غبابتلا نم

 ( أيش ناكانع دحانع ) لقنيناب مكمدحا ىناصوبال ىا غلبا وهاك ىهنلا ىنعوهو

 ىف 2-00 تاداوؤرز كا ركتلا "هيعاو از6 كو ناك مها نم هلءف 1 عا

 7 2 امارد> وأ ةهور . هافتلا و تاق والاو ثاحالا 00 7 ىهني ةديش وتم
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 4 مكنم ددأ ىنغارال لاق م ه.اع نا هللا ىلد هنأ ( هنع دواد ىنا قا رط نه

 مكيلا ) ايندلانءىا ( جرخلا نا بحا ىئاف ) هيف نوذامو حامب ىهأ قاءتبالذا ماقمل
 ماس ىا ميلس بلقب هللاىتانمالا ىلاعت هلوق ىلا ءاعيا هيفو ةياح ةلج م ردصلا ميلس اناو
 ةالصلا هيلع ةثماىلع ةتقفش نمو ) قطارك ذ نع ةل-فةغلا نمو قاخعال نقطااو: نئغلا نه
 مهواق ىوقباع هنيومتو ىا (مهيلعةليهدتو) فيراكتلا ءابعا مهنع ىا (هفيف مالسلاو
 ءارشالا كلت ىا ( ضرفتنا ةفاخم ءايشاإل مهل ىا (هتهارك و بيهرتلاو بيغرتلا نه هياع



 0 2 ب فح -

 ضرش نا فود اهلدب ةغليف لقاو ةنالثلا كمثال ةلعلا العابلت توصل# هذا اععو ) مي ا 1

 ' ناخيشلا هاورام ىلع (هلوقك )) اءيسشو | مه هم تاق ,ام لكالد روا ىلا>ام 2 اذهو مهياع

 دح وف ةداوج و سم | ىا )ا ءوصو لك عم كاوسلاب مهأ مال ىت م ىلع قشا نا الو (

 هريسغ دوجحول قى هاا عانتمال الول ناف لا وزلادعب متاسصال ناكولو لايق لك ىف هيايدعّتسا |

 حبيحصلاوهو رولان ( لدالا ةالص ريخو ) ةقشملا عوقول ة هضا رفاان ىمالا عن :هءأ ىءملاو ظ

 ليها باجي ىف ناجئيشلا) ءاؤإلام "ةنازوا ةبباضلاو/ انتا, ينلاريغا لدشنم هلا ىلع عفرلاب ةخحسن ىفو

 هنع بهدي ىت> دقرياف ىلصيوهو مدحا نس هناذا نوقياعتام لمعلا ند اود يقرع

 ةيدق .بسفق . هللا رفغتس كيررب. هلل ىردال سعان وهو ىلص اذا كدحا ن راف موذاا

 ىلداو موثاو دقراف انا امأاو لاق ثءيح واسأل دتفررلاا> هللادنع ثيدح ىف ل ةلامقف |

 ناذهر رهشىف ةلل جرخ ملسو هياع ىلاعت هللاىلص هنا ىور دقو هلك ليالا مايقنع هعئمو

 تناك اماف مم ىلصو جرذف هيلاثلا ليللاف ساناا عمتجاو ة ةمكر نبرشع موقلاب ىلصف

 مكيلع قييفنلاةعيمشا نكل مكعاهتجلا تقنع“ لاقو جر 2 سالارثك ةثلاثلا ةيالا

 ةيلاوت» امايا رطب الناوهو هايواك 6 لادولانع )) معايا ه.موىا نيهجولاب (مهيهند ١)

 هو دواد وبا هاورامىلع اهيف هلوخدىا ( كيلا خب ) مهلجال ىا ( هتهاركو )

 هخسن ىفو ةقثملاو بعتااىف عاشبالا وهو بامتالانم ( هتما بعّس الأ ) ىدمرتلا

 اذا هريغ تنعائم تنعي الثا :ةدصح ةخيانىفو هتماعفرو نيعلاو ءاتلاحتشب هتما بعتت الثا

 هؤاعد ىا ( هبرل هتغرو ) ةرودكملا نونلادي دش :ةخ د ىفو ةقثملا وهو تنءلاىف هعقوا

 0 يل تلتفز) مالا( ءالضلا هيلع ىهتشا نعا 6( هيله نإ )9, ةبغارلا وب لايملا ةقع نظ لعنة
 © هناومهب ةحر ) مهاكلوا مهضعبل مهنه ءىشث ردص نادعبلاو درطلاب مهيلع اعدناب ىا

 ,عمس ناك ) هنا ناخيشلا هاو راك مهيلع هتقفشنمو ىارهظالاوهو حتفلاو رسكلاب طيض

 هعم ىلد نه عويج باهذنم ارذحو مهل هجر ةعامجال ةدوقعملاىا ( هتالصف )

 ( هدهاعو ) ةلاس: تا ( هبراعد نا مو هيلع ىلاعت هللاىلص هتقفشنهو ) هيدلاو نم

 أعرست 1 نياك اذنك و © لجر اما لاقف ز) هيو هيب مف ىلاعتو هناح.س هدهع دذخاو ىا

 ا اهك كراد ة 33 ربو ءا ىا ( ةاكز هل كلذ لعد اف رب عب وذتال لب تعالوا سل 6 هتع اواهّيسس 2

 ىفذا ريسفت ففطع ىحكلدلالاقو ةدانعوا ءانث ىا 6 ةالصو ١ اهءاجحرت ىا ( ةحرو )

 رياغتل اهاعزم:ىف تناك ناو ةهحرلا ىلع ةالصلا فطع ى اطنالا لاقو ةفر ىلاعت هنم

 | ( ارووطو قرردك نلوم ارنإ ولو ينسأتلا نإل> ديديسلا وه .ايزتخااوا خالو طنللا ,

 ' اتي د نابنولولاب رداكإلا نيسق ضيعت دك .لتا> كن نمدابضا ىجلدلا هل هلءجو هب رهطتي |

 د هداعا ايما ىل دلال اق ( يلم كيلا م هير ) ةليسسو ىا ا ةيركو ر)) هانمدقال

 ا عايعاو امه لصف: ريغ نه و ةويكنا كيد ىل وألا نكتو لوقا ةدايزلا نم هيف هنف امل

 (نا)

| 

 لحتشو ففكو رصتقمف عا 4 زودتف ( رموش و دمع ءاكبلاو ريغصلا ىا ( ىصلاءاكب

| 



 مت امال وس

 | ادهع ارجل كانا لو (ناأاو 2 بغي م بضغي رسب ادهن لن مهألا هيدا لد 57 ظ

 ظ ةاكزو ه همر مهيلع هواعد نود "ب اعناو ىلدق ثيدحلا هتنعلوا 4مماس لدحر اعاف هينفلخت كل أ

 كلل ذك ثيدعاىف ءاح ملكك ناب نءللاو بسلاو هلع ءاعدلل الها نكي اذا كلذ وو

 م وهيلع ىلاعت هللا ىبص اعد دقفأالاو ثيدحلا ةميوس ناهكسملا نم لدحر اعاف تاءاورلا صل ع |

 | قكالقت هللا ضاوعدي كبك لتق ناذ ةؤئشإلبا فخر كلذإ نكيإ ملو نيقفاثملاو رافكلا ىلع

 كالذدل لها نمذل دارا نا باوألاف هنعلوا هيسوأ هيلع ءاعدال لها نسل نه ىلع 2 هراع ْ

 رئارسلا ىلوتي هللاو ىهاوافلا مكي رومأم وهو ةيعرش ةراماب كلذل هقاقحتسا سو هياع
 شب رفد. ذك امل هنا نيديشلا ثيدح هتماىلع هتقفش لاك ىلع لدي امو ىا (هموق هيذك املوإ |

 عمسدق هللاناهإلاقف ١ هملأتل انيكستو هلا ةيلات ىا ( مال سلاهماع ليريج هاثاإ ةكم رافك نه

 قغللال يق وكة> ىف هريغو بيذكت نم ىا (كيلع اودرامو) كلجال ىا ( كلكموق لوق
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 نام ما نا اللإ 0و هع َنَ تيكا ىلاعتو هن أدرس هبال كلالذو كواحا امو

 ءىَش هلت ند ىلاعتو هن أجع.س هناف تادوجوملا هديه ىلع ةح راح ريغ ند تاعومدسملا

 لها ىلع ادر تينا مث ليثقلاو هيبدتلانع الوا ىلاعتو هناحبس هزئف ريصبلاعيمسااوهو

 هسعأت نا لجال ىا ( هيمأتل ) كل دايقنالاب هنذا ىا”( لاخلا كمل. سما دقو ) ىلطعتلا

 همسايوادان و كلملا هر ضد ىا 4 ءادانف ) ميقح ف كاعيطيف ىا 6م 00 ا (

 مالكلاو ءادنلا ىلع مالا ميدقت ة.ساتل عمتب | قاطأ واولا هيلع ميس د هةاصوأ نم فصوتوأ

 (ق.طاناتثثنا) هل ول صصخ م مي.عتالهأ وفم فذحو ك”موقىقىا 2تاش اي نم لاق و )ب

 هدممع ونا داشناو نحل |١ وهو كتعدحالا هدب ةددح وم لا تل نعشلاو هاا وهو

 ىحل دلال ساىفو كانقي ىآ (نييثخ الا موياعر راو عقواىا ةدحومارسكو ةزمولامخب

 ني.ثح>الاب دارالت هححصملا خسلاو ةح زفحملا لودالا فاا# هةنكنإ قف والاوهو تقبطا

 ةكع نا ةيطه نالح * اينشذا هييكذم قوق نآك

 ملسوهياع ىلاعت هللا ىلكىج ء:1) لاقف ىدلا لصا ىفو ( لاق ) دحسملاقوف ىنم ةيقع تحن

 (هددح واللاد عل ١ نود 36 دلضأ ٠ نءهللاج رب ناز عقوتا كك مهلاصي كس دير ال ىا(ب وجرالب

 ةناثلا ةلماو ايف> الو اياجال ,كارشالا نم ا ىا ( (ب 8 هب كش ال دو اذ ونه قا

 هللا ىضما دقو ناملاعلل 4 42 1 اللا كاذامو اهلا اهل رياغم رايتعا نكعو اهلبق 1 ةدك وملاك

 0 ثيدحلاف لياح جات هناو هتيقنم تمدقت : ياكل ىورو ) ريضلا

 سا نود حصا ف 2 || ثا (روعا هدصعلو هيدا دب مح



| 

 ا

 ةياوالااوااملا ضان هنأ سو هيلع ىلاعتهلا ىلس ىنال لاق مالسلاوةالصااهناع ليربج نا )
 باذعلا ىا ( ىتءا نع رخؤا ) لاقف تئشاع اهرش كتعاطاب ىا ( كميطت نا لابخلاو

 مهلاميا قيفوتب مهضعب ىلع ىا ( مهيلع بوتي نا هللالعا ) مهرفكب هوقحتسا ىذلا
 هللا لو سر ريخام اهنع ىلاصت هللاىخر ةشئاع تلاق ) مهبالصا نم انمؤم جرخوا

 ريخأت راتخا م امهنوها ىإ ( اهرسا رايتخا الا نيا نيب سو هسيلع ىلاعت هللاىلص

 بارضالل لب هلوش لوالا ثيدحلاف لس و هيلع ىلاعت هللاىلص هب حرص ام هتما نع باذعلا

 مالككلا قس امهنع ىلاعت هللاوضر ةتكلاع ثيدحو همدعو قايبطالان م هيف ريخ امج

 ةجئاخ نع 7-١682 ىف : الاو ىذهرتلا ةياورب ريغصلا هعءاح ىف ىطويسلا رك ذو هياع

 ةارادماىفل.ةامنس>حاامو اذه اهدشرا راتخا الان سما نيب ريخام ظفاب اهنعىلاعت هللا ىذر

 مهضرا ف لنا مهضراو 3 مه راد ّق مرق كا مهرادو

 هلوذو

 ةارادملا راد ىف تنا امتاف * مهلك سالا رادف ايح تمدام

 تامادنال ادن لياق ا * ىريفوءردبملنمو ىرادردب نه

 مو 5 ءاع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ١ ناذ.شلا هءاور ايو ىا )2 دودءدسم# نا لاقو ) ا

 فيون وه لبقو ةديفملا علاصنلاب ىا 6 ةظعوملاب ) اندهعشي ىا ةمحمملا ءاحلاب ( انلو

 ىتلا لالا ىرح ىا ةل.هملاب باوصلاو حالصاا'نبا ورع وبا لاقو ةبقاعلا ءوسب

 اننوذ2 ىبيصالا هاورو اهنم اولميف مهيلع رثكي الو اهيف مظعيف ةظعوملل اهيف نوطغني

 ةلالملا ى!ةدودمم ةزمهب 6 ةمآسلا ةفاخم ) اندهعتي ىنمع ةمصعملا ءالعا عم ماللا لدب نونلاب
 المح ا ريكو هلوا حتش 6 اريعب لك وا ا ابغا اتا طا ووطأوا ةعئاح_ارغوا الع )

 هللالوسر لاف ) ديدشتلاب درلاوهو ديدرتلا نم ىا ( هددرت تاء ةبوعد هسفو )

 اخ كفا وقد لك عم فاطالا ىئزلا ىا ( قئرلاب كيلع ملسو هياع ىلاعت هللاىلذ

 عزنالو هنازالا ءىث ىف قفرلا ناكام اعوذ م درودقو قفرلا ىلءءتسا ىنملاو ةدئاز ءابلاو

 ْ ملم حرص ىو هنع ىلاعت هللاىخر سأانع ءايضلاو د. نب دنع ءاور م هناشالا ءىث نم

 1 قفرلانا قفزلا كياع هظفاو اعوذ مم اننفنا اهنع ىلاتت هللاى ذر ةقئاع نع هناور

 اضيا أسهنع هج راث َْق ىراخلا ئاوزراو' ةءاشالا «ىش نم عطالو هيازالا ٌِ ف نوكال

 ةبارقلا ىوذ ىلا ناس>الاب 6 محرلا ةلصو ) دجولا ةاعاممو دقعلا دمت ىفو ىا

 دحا ةءارقلاو © هياع ىنءارشب ليعمسا نب دمح سماع وبا ىخاقلا انندك طحاس

 (هوجو)

 ظ

 ظ
| 
| 
| 
0 
 ا



 ظ

 ظ

0 
 َه نا الحر دعو لتاقه لاقو هب قارا 8 ددع مدهاح لاق دعولا قداص ناك |

 تيقن ودق الا دا اديعلا نما عاتق اة كفالا ارنا ىلا داما طا ةرااووا/ وللا

 انثدح ال دمحا نبا ةخعسنىفو ( دمم نب دمحم ركبوبا انثدح لاق ) لوصالاف لوصقلا
 نونحتش 6 ساحنلا نب دتوبا انثدح ) ةدحوم ديدعتت ةلدهم حتش ( لابلا قحساوا

 دم انثدح ال نأدلا بحاص ىا ( دوادوبا انثدح ننارعالا نبا انثدح ) ةلمهم ديدشتو

 ىراخعلا هنعو قازرلادنعو :ىدهم نا نع ىور ىرواس لئاج ماما ( ىحم نبا

 لها ماما وه متاح وبا لاق امهنيب ىرجامل همساب ىراذبلا حصفي داكيالو مهربغو ةعيرالاو
 اننادح ) هريغو ىراخياا هنع ىور فورصم هلوا سلا 6 نازنس نب د# انثدح ) هنانز

 نبكامسنع ىوري ىنامارلا دوعسوبا وهو ءاه نوكسو ةلمهم حتفب ( نامهط نب ميهاربا
 هيف مالسالا ةئانم ناكو متاحوباو دنحا هنو قاخو نيعم نا هنعو ىناثيلا تبالو برح

 نعطي لاش نا حياثو ةدحوم مضب 6 ليدب نع ) ةتسلا تدكتلا- كاد ؟سخهعلا

 ديز نا داو ةيعش هنعو ا سأانع ىور. ىب.ةعلا ةريسم نبا وهو مالف هيتحب

 وه هوبا ( هبا نع ) قيقش ىلا ةخفىفو ( قيقش نب هللاددع نب يركلادبع نع

 دجحا هّقثو بوباو ةداتق هنعورذ ىلاو رمع نع ىورب ىرصب ىليقع وهو قيقش ن هللاد.ع

 ةذءس ىفو ةدودم فلاف ةنك اس "5 امهم نيتمهاع ( ءاسجلال :ا نب هللاد.نع نع )ل هربغو

 ةياؤورلاف ةك الازؤهزيلقاضنلتلا !ناقأو ىلحلا باق اهيا وهو نوف ةمحمم ءاخن

 ىلا تعياب لاق ) ةياورالو هلماللساال ءا تخطاوناو ءاقعا ىانع ةخسا ىفو مهلاب باوصااو

 ةلافنلا ان ىا © ثعس نا لة ) ةءم دهمال عرب دقع ىا 2 عيد م هءلع ىلاعت هللا ىلد

 ىهو ة>سلىفو ( هتدعوف ) دادضالا نم عيبا ناف ن نوما اد 7 ( هيه هلتيهو )

 هذ ردص ىذلا ىا ( هناكم ىف إ ةيقلاب هئيحا ىا 4 هرئا للا زو هتدغاوق ”نهظالا

 مايا وأ لادوات نالوا" متخداو اهب اعنا مث) اهب هدا نأ" نا (تنئتف) ةزنغوا عببلا

 دعباو قبال مكاو قباس ليللاو اهمايان ىلايللا دارملا ليقو هزيم فذ هبءاتلا قحاب ملو

 اق ىلع هقشثملا تءووأ ىا . ىلع م ا دق قل لاه ٍُز هدعو ناكم ىا 14 هن اكه ىف ا

 كالاته ىنينأتل ىا (كرظتنا) كلذ هناكمنم لوختام هنادش ( ثالثذتم اننهانا ١) ىلع

 ليعمسأ كانك هي 0 لاق ثدح مالاسلا هءاع ليعمسا هدد قالخا هل نم اذهو ا
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 هيلا 6 ىد داعنمال مايا هل ليعمسا ماقاف لحرلا هيلا 0 8 ىد مالاسأا هماع دنا

 4 هنع هللا ىكر سا نءو 0 لوطا ه.اع ةلاخ ىد ليعمسأ هرظتنا ىلكلا لاقو لدرلا ا

 ناك نا صهاظلا 1 ا هياع ىلاعت هلا لص ١: ناك ١ د رفملا كادارإلا] قو اذا هآور م

 هلام هذا 0 4ب ده ( 0 ىاعف :| اذا 2 ىذا جلا طب رلا 7 7 دااغلا نانا دال

 ا وطه اذاف (ر هراوص زارإب م ةذءسأ ىو )م دع م( تررغتس الام كاكاش ولاا نافذا



 للا 72 1م

 ٍ ةقيدص تناك اهئاف ) ىهنم فرعنال انه ىهو ةأرما ىلع نع ةيانك 6 ةنالف تيب ىلا
 | تناك ةحيدخ نا ىلوالا ةلأعا ديفنذا ديك أتل وهو ( ةحيدخ بحت تناك اهناو ةحمدخل 1 ١ : 43

 ظ 53 اهنع ىلاءتدهللا ىذر ةشئاع نعو ( دهعلا نحو ةاصلاو ربلا ىلع ثحلا هيشو اذا اهمحن

 تاىعام تأأف هد. ةخءان ىفو ءارزوكسو ةمحعم نيغ رسكب (ترىغامتااق) نيحيدعصلا ىف

 ىتريغك ىا 6 ترغام ) مل-و هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ءاسن نم نم ىا ( ةأرما ىلع )
 ىنلا عمسا ىا 6 هعمسا )امئاد ىنوك للجال ىا اهتريغل ةلع ( تنك ام ةحيدخ ىلع ) |
 ةزيغاا هريغو ىربطلا لاقالب زج ءانثو الي“ اركذ ىا( اهرك ذب راطجو هياع ىلاعت هللا ىلد ْ

 نهسفنا اهدنع نكلعال نهناو هيلع نابجامل نهتالخاىف حوسف»و نهل حومسم ءاسنلانم |

 ع امل اهردع اسهيلع درالو اهياع ةشناع مو هيلع ىلاعت هللاىلذ ىناا رج زير اذاياو ظ

 ( ناأك ناو ) اهحّتف باوصلاو اهريسكت ةءاعلاو ىدسزلا لاق امتريغ ةدشو اهم رطف نه

 ا ميذبا ) ناك مال سلاو ةالصاا هياع هناو ىا ةلقثالا نه ةففخم نا نا ىلع ةزمهلا رسكب ظ

 مهب ( اهدهيف ) ةريكل تناك نانو ىلاعآ ةلوقوحت ةقرافلاب ةامسملا ىهو ماللا حتفب ( ةاشلا |
 ةعطق اهنم ةدحاو لككا اهشنادص ىا ةل-ياخ عمج ( اهطالخ ىلا ) ةيده اهلسريف ىا ءايلا ؤ

 ةدخ تخا لسو هياعىلاعت هللاىلسديلا نايتالاف نذالاتءلط ىا ماهتخلا هيا دولا وأو

 | هياع ىلاعت هللا ىلد هتلب بنيز جوز عيب رلا نب صاعلا ىلا مادسا نب دليو> تنب ةلاه هو

 | ىفو 6 اهل حاتراف ) ةباحصلا يف ممنوباو ةدنم نبا اهركذ عيبرلا نب طيقل هاو مسو

 هيلع تاخدو )اهيا رظنو اهب بحرو اهءرك او اهاتاع حرف ىا ايلا ةحر ةخسن

 ا

 رشيتساواهب حرف ىا ةمحعم نيش ديدشتب ( اها شيف ) رخآ تقوىف ىرخا ىا ( ارا

 تدح رد املف 2 اهدهع لوط بالسن هل نانيتسالا ةدايزل )» ادع لاؤبلانسحاو ( مه |

 5208 ( ناعالانه دهعلا نس> ناو ) اهنامزىف ىا ( ةحدخ ماياانيتات تناك اهنا لاق

 ا عبع هللاو ذر ةشئاع نع كروس ف احلا هاور ناعالا ند دهعلا نسح نا ريغصلا

 لام 0 كعليغلا ضعل ىا 4 مهظدعل 0 مو هيلع ىلاعت هللا ىبد ىنأا 15 (هفصوو) اعوف م |

 هيلا اًواساوا هنع اودع ناو مهياع فاطعلو مهيلا نسحم ىا ( هجر ىوذ لص ناك

 | مم ريغ ن» ىا )ع مى لخذظفا وطه ن٠ ىلع رو مهاضشو مه راح ىا 4( مهر و 5 ريغ نم (

 ملا اوتوا نيذلاو مكتساونما نيذلا عفري ىلاعت هلوقأ هقح ق> ىذ لكل ءاطعاو هنم الدع

 مشاه ىندحا لضفي الف ماقتا هللادنع مكمركا نا ىلاعتو هناحبسس هلوقاو تاجرد |
 0 ىذلا نكبذلا ثيدح نم داَقَييس م مثراكاو ندلا ءاماع نم لاع ىلع مه ريغ وا |

 ىنب لا نا ىزاحلا لصاىفو 6 نالف ىنا لا نا ملسو هيلع ىلاصعت هللاىلص لاقو ) هلو |

 لاقو ىهتنا روه_ثماوهو لوقرق نبا لاق نالف ىنا لا نا خسنلا ضءىفو لاق مْ نال

 لاقو صاعلا ىنا نب مك-لا دارملاو نالف ىلا لا وه لب طاغ نالف ىنب لا نا مهضعب

 ردح ىوارلاهنع نقك ققانم دنع نب سوش كر ةيمان صاعلاوبا وهمهذعل ظ ةلاع لا نشيل

 ذا



 هه م عع

 ىبا لانا روهشملا ثيردحلاىفو لوق رق نا 0 ماما وا ىلاوشل) هاما ددايح انين نإ !إ

 ةيقثاوا اعروت مسالا اوكرت مهلك لودالا ىف ضايس ىبا هلوق داعين لاخر نادل رواطنل ٠١

 هلهجوال 5 هلوقزنا ىنءالو ىهتنا نالطب هنع ىنك نالف ىلا لانا نكسلا نبا دنعو

 ةيانك نوكينا دعببال نالفىبا لاري دقت ىلعمث همسا ىلع ملسو هياع ىلاعت هللاىبص صنذا

 دوصقملانا ىهاظلاذا نالف ريغنم ىبالا ةياورهياع لمحبدقو هب راقا عيج لمشيل ةمهبم

 هة.ةح ىا ءامل واب خلاؤسل هل وق مومع ةياع لادا" مه ريغ نود هنا رد عي ىف اريودءأم -

 هللا ناف نلايكذت و هن ادعس هلوقأو نوقثتملا اللا هّواع اءاوا نأ ىلا هل وهل ةهقاذاد م لايقل

 لمتحي كلذ مسي مل ىذلاو ىناسءاتلا لاق دقو اذه نين.ؤاا مللاصو ليربجو الوم وه
 ا

 صاعلانب ريوه ثري كلا ىوارو ىلواوه»و هريغ رو#و مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا 3 ٌ

 ماهانأس  ةبارقىا ماحرؤ نالف ميلا لأ ال ىا ( مها ناريغر) فاعل !ب رفناو نايل سب نسلق 1

 ةدح وما رسكب (اهلالسإ اهقح موقاو اهيعاراو اهليلالبجملا ناس مالو ةدحوم مخ

 ىءل اسماالبو لاق ءانلا نيكل قعل حصا اهلا الأب و هدمت 4 ىراضخيلا لاق اهدتقو

 لاللاو ىهيتنا ليصالا لالا ند انه قر ,اذعلا مالك طقسو اهحو هل ف ىعاأل اهدا ْ

 رانك ةرار> عطقلان ا هائعمو ةناقثكا هيقو نما وا ءام نم قاخا 4 لبسإام وهو لل 8 ْ

 ثيدح هنمو ةلصلاب ىدنتو ءاملاب اغا ةرارالاب ايتعيطق تهش ىَقعلا ىف انثدساوم منع

 دقو]) ةياورىفاك اهواد ىا قيبلاو ناربطلاو رازبلا هاور م مالاسلابولو مهءاحرا اوان

 (بسشنز هتللا تنبا) ةزمهلا مخل (ةماما) ناذئيش'ا هاورأك (مالسدلاو ةالصلا هيلع ىلد

 موو ه.اع اكتر هللا ىلد هدب ند سوش يقع 0 3 سعرل و نإ صاعلا ىبا تن ىا

 ناسماتلا لاقو هقتاع ىلع انيانذي هدد هذعس قو همااح هل « هشناع 3 اهلم ف

 نابام أ اعلاو هقن اع ىلع انا ىورو حصفا 2 ااناالا أءه اهريسكو مي ١ حام اهلمح

 بانرا لغشال اذه كك امم هناللص ةفيكل نار ادهو (ييلج) مايقلا دارا ىا اق اذاو)

 مهاوح موحنال ىذنلا عملا عمج ةبئرم ىلا اولصو ثيح لاخلا نسح هيف مهامع لامكلا

 نوس زةنوناب نوساك مهف ةهديح ولا نع يا ةيكلا وع ةددح ولا موعنعتال ناب هق رفتلا

 صالا لكاشتو اهانتتف 8 را تقرو جاحزلا قر

 رهحالو حدف انو 2 حدف الاو' ل 2

 لغثي فيسك ىربكلا هبر تابآ نم ىأز امف ىثط امو هرضب غاز ام ىذلاف

 .ىقت لص 12 ناك ند ترانا ديوي لام فلا فاح م ءاءاازاب لاا وبنملا( قابس ىلابإ ليا

 ةكسمسسسسسسسمست



 سيتا 7/4 خي

 نانا .كتشانما نود (رئانربسلا ..كالرا ةبرنمو ذهن, نكللو هب .نم.:ةمطق.ذن وب نع هبيلق ظ
 ىباطللا لاق مهبهذم جاهنه ةقئاط لك كلسو مهب رسشم جارعم سانا لك رعدقو ىهاوطلا

 هنالص نع هلغشي هلال زاخجم هببلا اهيف عفرو ضفخ لك ىف اسهلمحو اهعضو دانساو

 ةلوث قف اسهمفدب الق هقئاع ىلع تساج ددعس اذاف هه تسناو هئفلا دق تناك امتاو

 هلوق ىهاظو ىجلدلا هلاق كلذك تاعف دحس اذاف ضرالا ىلا اسهاسريف عكري نا ىلا

 ناك لاطب نا لاقو زاحلا ىلا ةفراص ةئنرقالا هابأي اهلمح ماق اذاو اهعضو دحتس اذاف |

 ةداتق ىلا نع ةنينع نبا هاور ام ىووتلا هاورو كلام نع بهشا هلو ةلفان ةالص 7

 | هقتاع ىلع صاعاا ىبا تّب ةماماو ساسنلا مي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا تيأر لاق
 رهظلا ةالصل مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر نظل ني ان لاق ىبا هياور هرمصنس و

 معرو ىووأذلا لاق هفاخ. 217 هالصو 4 ماه هّشن اع ىلع ةماماو انيلا جرخف رمضعلا وا

 خل هلعل ربلا د.عنا لاقو كلام نع ىورو ديعلا قيقدن.| لاق خو. مهنا ةيكلاملا صعل

 ةلاق زوجاقعلا ةةكقلا قنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقب ةالصلا ىف لمعلا ميرحت

 دعب ناك ةعامان بطرز مودقو ةشيخا نم دوعدسم نا هللاد.ع هيوار مود ديع ردب لق ناك

 ىتح اهدهمس نم نكي مذا هيلا تعد ةرورعضا ناك اهامح نا هربغو بهشا لهو كلذ

 هب صاخ هنا مهضعإ  معزو اياصم اهلمح نم هيلع لغشاو قشا دهعتم الب ايك ناو غرف

 ضاق ثردحلاو اهلا ةرورض الو اهءاع ةهنبال ةدودرم ىواعد اهلك هذهو ىووتلا لاق |

 | ا يدظارانبيف) قيالابةزطح لف امو عرلاب دعاوتي اما ميج ننكر ارش كلذ ياريم |
 | ةانهاعش عوشلا ةلداو امتراهط ىلع متداسسجاو لافطالا باتو هتدعم ىف هن كل هنع

 ١ مرالاسا نا دافادقو زاودال اناس واعي ريشت كلذ لمف ااو اذه اهاطرتال لاعفالا هذهناب

 ' 1 رطل فاعلا قنا تاما ىبلازو انكم داك للفعل ادراك غل طال قياسا ىبنلاو أوتو: ضوتنال

 ةكءح لييبق مسا من بني بيس لسو هيلع هللاىلد هللالوسرل اماركا ءادفالب هيلع نفرد

 دعب مث لوالا حاكتلابوا ديدج حاكسهياع بذيز سو هيلع ىلاعت هللا ىف دوو همالااماب نسحعو

 فى طاادع نبلذ ون ةريغملاه>و زن ىلعدعل 59 كلذو هيلا ةمطاق ةياصوت ىلع اه> وز هنو

 بقعلا اأو بقع نهنع ىلاعت هللا ىذر موداك مالالو هيدرلالو كدب زأ ٌسيلو مشاه نا

 لقافيف املا, اق مو هءاع ىلاعت هلئأ ىلدذ هنا ربك أ بدرو اهنع ىلاعت هللا ىذر ةمطافا |

 ةيده هل تيدها سو هيلع ىلاعت هللا ىبَذ ىتلانا ايتع للاتين للا ىضرب ةعئاغ نع ءىور

 هسا امم تيهذ ءاسنلا لاقف ىلها بحا ىلا اهنمفدال لان عزج نع دالق اهيف |

 | اهقنع ىف اهقاعاف بئيز تنب ةماما سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر اعدف ةفاخ ىبا نبا

 هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر سراف ىراضصتا وهو ىتهيبلا هاور 5 (ةداتق ىبا نعو)

 هدنع نه هعامج ىا (ىثاحاالدفو) مدق ىا ءافلا حتش مدفو لاقز تالدن .نف رعب مو



 هبرل امضاوت همني مهمدخ امتاو 5 نالت مف » مهمدخ 5 و هيلع لاعقلا

 انبادسال اوناك مهنا لاقف ) مهتمدخ ىا 6 كيفكن هباهصا هل لاقف ) هتءال اداشراو

 اهدعبءاف رسكب ( مهئفاكا نا بحا ىناو ) مهيلع اولزنومهيلا او رجاه نيح ىا 20
 ىا( الو و اقتافو ءازج ناسحالا نم م اواعفام لثع مهيزاحا ىا ةحوتفم ةزمم

 اهرك ذ ةياور ىهو ءايالب ىحلدلا لصاىفو ةدودمم ةيتحتلا نوكسو ةمحعملا نيشلا حتفب

 اقكيلاثلا ف موأعم 52 5 اهيصلو اهعفر زو#و ل اناس ةرور# ضو ى ربطلا 2

 ىزاحألا لاق اهتخا وا ةميلح تدب ىه له نالوق اهيف ءامشلا ىلا لاق امابرا دنع

 ٌ ةريلوق ههوءضم 2 ةمادج اهمساو تالاغا و 15 مايو مالسالا كردا تتللخا اهونا

 ( نزاوه اياسوف ) ميع ليقو ءاشبو ةمحعم لاذو ةرودكم ةءدم ةفاذخ ليقو ميش فلاف

 ففاعفا ىا 1 هلت فرعتو ( 73 ا كعس ى نم نزاوه ةلق ال ىا 0 قاعتم

 ع ىلع قفاخَع وهو ان مانازأ ىف أهعم هل مدو م اماش ىلع هةءاطاو اعهاكنو اهمسأب

 4 هءادر كيه اهل 0 هلوق وهو اماو>و ان ناب ه.ضارتعا ةيلاح هل ىدلا هلعحو ا

 ةءيلح انهما عم هيبرت تناك ىتلا ىهذا اهاعفا اانا اهدا ارك از "اع طال ذبحنا

 | ىورو لاق ةس قاسمل ا ا ا ىا

 ا! نكلطنم زا, ) «قفاانلا:ىفالذي رج منع فا لالقا ىناثأاَو 0 لوالاو ىنء: اهو ةحم

 فا ولت لالي نير اع نك نلازتول فضلا هتلر هما ويكايراخع لوم املا و نادت تكد ١
 ظ ةرورضااهاعل (اهءوق تراتخ>اف ) انسحتسم اعوجر .ىا ( كموق ىلا تعج رو ) كمدوزو |

 ظ لودكم هسا هلامالغ اهاطعا ليقث ام عتمت ءايشا اهاطعاو اهدوزف ىا 6 اهمتف ١ هيلا اهتأحلا |
 | نه تززاف دقؤ لش هه .امهلدت-َنه مهيف لزب مْ رخ الا نماهد>أ تجوزف ةيراحو ٌْ

 ' ثيدحلاو مالسلاو ةالصلا هيلع هتك ريب مارك الا ةدابزو مالسالا ةداعسب اهوخاو اهوباو ظ

 | اوهو قيفطلا نبا .ةخعسن: فو لفط: ريغفت (:ليفطلاوبا لاقؤ/) قويبلاو قحسا نبا هاور |
 ا نسال: ومادام (تاد لرش ناك اهنا هلال نيم ارحب نعل ١

 | انهار نمملا ناكو ثر.داحا ةعبرا ىوردقو ةردولا نهد ةناام ةقا قوبو ها ماع هدلوم ْ

 اموب اكاحن ناكو ىا (- سو هياع ىلاعت هللاىل دى : [ ترارو) عج قي د راوولا ىقوردقو "|
 ىلا امالغ ىهس ماعف اذا ىحلا ل.قو غاابريغ ىو 2 ىا 14 ماع ااو جا مشب 2 نحلل ا

 ) هءادر اهل طسف ( هيلا تاطا0قث ثا 7 ى] 1 همم م ىد لم تاو اذا 0 ناس 0 ا

 46 هتءعضرأ لا هما || ولاق هده نه زهدنع ن ْ ١ (تاقف ره هاا ىا عب 4م اناكسفت اهل اع ع 3

 لاقو مالساالو هب ةمياط فرعال عىل .هللا لف انك لاقأ ةرناول لدقو هم..أ > ىه لف

 اراكل 0 ا ن2 دي ربلا بع نبا ىورو ءامش اا[ اه:>ا هءعادر اهل طا لام 1 كلل



 | 215 سيلا ناق اير كلا لالا قانغو تيان وتلا وح قلنا ةاوللا قانشتملتلا لاقو

 ه6 7/1 قس
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 ١ ه عل: اقف خيط - ةاولا تءاح سو هيلع ىلاعت هللا ىل» ى :| ةعبض ضم هللا ديع تنب 8 ءاح نا

 ور< نعو ل اههااساىبع ل دب امه ريغو نا.ح نا حيمصو ىاطاغف : هريس ىفو هءادر اهل لطدسو

 ْ ىر.ملادثارنا وهوى زاحملالاق واولاب را ةربتعملا ةححصملا خ نلا ىف اذك ( بئاسلان

 ا
 ١

! 
 ىزملا ظفاحلا همهوو و رمع همسا نميف هلاكاىف ىنغلادبع ظفاحلا رك ذ ىبان ةرهزىنب ىلوم

 نبعلا مغب بئادلا نب رمت هباوص حرص طاغوهو ىلخلا لاق نيعلا مشب نمع همسا لاقو

 هركذ اهرغو ةعبها ناو ثمالا هنعو ةعامجو ديز نب ةماسا نع ىورب وهو واولا ىفذحو

 هللا ىبد هللالوسر>نا إب هغاب هنا هنعالسرم دوادونا هاور ثيدحخلاوتاقثلا ىف نامح نا

 ظ فاتخاو ى زءلادنع ن ثراحاوه ( هعاضرلانءهوبا ليقاف امون اسااح ناك ملمو هيلع ىلاعت

 قش اهل عضوف ) ةم.ا ىا ( هما تانقا م هءاع دعقف هبوث ضعب هل عضوف ( همالاسا ىف

 ( ةعاضرلانم ةوخا لبقا مث هيلع تساخل رخ الا هيئاح نم ) هف رط ىا نيدلا رممكب ( هبوث

 هلع ىل اعت هللا ىلد هبل أمي مهيف صهاظلا وهام ىلع. روك ذملا هد الا كك هللا دم ع وهو

 م احاف 000 هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر ماقف ) ناك ليقو سس 2 عضا م هإ تناك لو

 | ( ةبسوث ىلا ) ةكم ىلا ةنيدملا نم للسرب ىا (ثعءس ن اكو هبدلاول املظعتو هلاع ركن ىا( هيدي ناب

 هيلع همع نكستو ءاهلا حاشب ( بهل ىنا ةالوم )ل ةدحوُم ةيتحن ناوكّميف واو حتفو هئاثم مهب

 ةتفن ىا( ةلدب ) ةسيوثل لدبوا ناب رخلاب ( هتعذرسم )ا تماسا اهنا لاَ مالسلاو ةالصلا

| 
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 عيسلاىفاءمب ءىرقو رسكبو مهب ةودك و اهرسكو داصلا مضب ىناسماتلا لاق ( ةوسكو )

 ةغالا ف فو رع ريغ داصلا اذكو فاكلا مشب أرق هلا ءارقلا نم ادحا فرعنالو ىهتنا

 نباءاور ثيدحاودحا مهن. بام ىا ( دحاال ليقف اهّتسارق نم قب نم قاب امان

 ةطدملا نه اهاصن ناك فنالا ضورلاىفو ا لهانم دحاو ريغ نع ىٍدقاوإل نع دعس

 هللا ىذر ةحيدخ ثيدح ىفو ال انام ليقف حورس اهبا نعو طهنع :لاس ةكم حتف املف

 ةزمهلا حتش 6 رشبا ىو هءلع ىلاعت هللا ىلص هلتلاق اهنا إ١) ناخيشلا هاوراك 6( اهنع ىلاعت

 نوكسو ءايلا مضب ( هللاكي زال هللاوف)نزحلالو حرف او رشيتسا ىا ةمحمملا نيشلا رسسكو

 حش وهو نزللانم كنءزال اضيا ملللو كلذيالو كئيهمال ىاءازلا رسك و ةءححملا .ءاحلا

 . ءىرقدقو خفنلاضعبو تاباورلا ضعب ىفاك هثلاث رسمك وهلوا مخلب وا نونلابو ءازلا مضو ءايلا

 حش 6 لكلا لمحنو محرلا لصتا كنا ١) ادمرس امئاد ىا ( ادبا إ ةعيسلا ىف امهم

 لك لصت ىا ( مودعملا بدكنتو ) هلايع ةن وم لمحت نع زجاعلا لما ليقث ىا ديدشتف
 ىرّقتو ) مودعملا ءىثلا سانا ىطعت ىا هلوا مب ةياور ىفو مور ريقث نه مودعم

 | 6 قحلا بئاون ىلع ) قالا ىا 6 نيعتو ) مهمعطت ىا ءارلا رسكو هلوا حّتشب ( فيضلا

 ديبل لاق لطانلاو قاىف نوكت اهناب اراعشا ةينابملا ةفاضالاب

 بزال رمثلاالو دودمم ريخلاالف * اهالك رشو ريخ نه بئاون

 الكر



 أ قالا م كيف هللا لعجامل 10 00 ك.يصال كلبآ 11 ناغ هللا ىكر 0

 مس عراص»ن“ ةمالسلا تدس "يلا "لاك صخا نا ىلع ةلالد اذهىفو لئامثلا ن

 ده لصف زن
 5 هلل ل لا علا كل

 جججو بروج بسس جمجبجم

 ةيحمال ةثروملا تاكلملا نم هسفنا مغه وهو 6( سو هيلع لاننا رق انساتا د١

 ةمقرو )إ هتازنم ومس عم ىا داصلا رثخب ( ةضتمولعىلعت)ا ةلئاتتأالا ةدوآااو- هللابوأا

 ىحدلا قلرعاو ةكر عجهبتر ةحدل ىفو هتلاسر ماظنو هنورن مام نم هتيم ىا هت

 لام املع هرارقساو امونم تكف. لع ىلا ةكراذع" وزد ودةنقا رثع )نع ند

 ىلايشت هللازص ناكتفا ) ءافطلا بايزا لع قال ةسارعأل ةيزام دعنا و ان ك1
 اذك 6 اريك مهمدعاو ) هيما مرك و هردق مظعل ىا ( اعضاوت سانلا دشا ملسو هيلع

 للايتو هايس هللاءاكرا روواعأ انابخا 1 نادال تارا ةلنلز هداف“ لوك ل

 ىطدلا لصا فو ةقدص ريكتلا ىلع ريكتلا نا نه دروال نيريكتملا-ضعءب ىلا ؛ةيسسنتلاب هيف

 كوالا عدلا ىلا عجري وهو مهدقفا ىنعملاو ةياور هنا ىزاحملا رك ذو [ربك مهمدعاو

 غاب هنا لصاخلاو ىدوجو لعف نمالا ليضفتلا مسا غاصبال هلا هف ظفالا لاسعاب ةنكألل

 ىلوالاو اريك مهلقاو ةذىفو لاق مث دحا هيف هكراسشيال اغايم ىباسلا ىنعملا اذه نم
 رك ذدقو ىهتنا هل حدم ماق ىف هنوكلا هلصان» هيفن ىلع اهلمح ىلا ةيناثلا راقتفال دوجا '

 اللقال ليقو الياف اناعا ىا ىفودحم ردع فصو هلا نو:هؤءام الءاقث ىلاعت هلوق دنع

 ناسنلا ثيدح ىنالا ىندع ةلق'الامعتسا نمو الصا لعشال ىا لعش اماق لاش اريث 5 ظ

 011000055 ملسسو هيلع ىلاسعت هللاىلد هللا لودر ناك لاق ىفوا ىنا نان عَ

 ٌْ ْ لاودياغ لام هللانرط ىف 1 4 0 كيفاكو ىا هدعب ةلطعاور - 0 (؟كييتدكيواو

 ادن وا انا ا اطاس ىا ماللا رس 0 ادن نواب 5 ناب ريح ) قييلاو 4 دوا هآورام ىلع

 كالسو ءامعضلاو اياعرلاىف الخاد ىلاعت هللا دا. ةلح نم اد.ع ادن دك ناضواع ىل )ادع

 نكت نم كنولللا اخ ناويباوهايعر اذان ماديع اان ركينا نات افرز) ا قفا و نك ىامللا

 ن.لطا" تدلل رايثختا نما( "كلذ دنع, لفارسا هلاقفب ,١ ىلوملا ةمدخ فا ثكتلاوب اهتادلا يف

 ( ةءايقلا موي مدادلو ديس كنا ) ماعلا اذهىف ىا ( هتءضاوتاع كاطعادق هللاناف )

 ةياحلا ىف ميعنوبا هاورك هللا ههف ر هللعضاوت نم ميو هيلع ىلاعت هللاىبس هلرقك اذهو |

 نيك اسمااوكاحو اوءضاوت ماللسلاو.ةاللصا| هيلع هلوةكو ةينعنملاهث هللا ْىَدََ ةريهىبانع

 هلق و هنع ىلاعتا هللا ذر 0 ءااضيا هاؤرز نكلان مي اوجاركو هللاءاربك م اونوكت |

 مامن امك هاو رعأ ل اا هباؤناوككالاو ةنؤحلاول علا نأ ودموع رات والم قلل عزل اوب

0 



 هن-س ) بر ,غاان دلي ءاطو فاقمخب 6( هب ةءط رش هلزنم ىف هاع فدل 3 0 ةئاعد هل ْ

 كمفزاوعضاوت ةعفرالا ديعلا ديزيال .عضاوتلا هلوقو هنع ىلاصت هللا هعتولا رع + بد
 لكلانايع هيف هن دامس روهاخا 4م اهلا مى هلوَش هديل م اين دلا ىنانا هاور لاول هللا أ

 ضرالاق ث'نم لواو ) اقاطم هل كلان وك عم مويلاكلملا نإ ىلاعآو هناح.س هلوقك دحا

 ثيدح ةساهلا تاحرد عفرل ةنلاىف وا ةماعلل ةميقلاموب ىا ( عفابشلواو ) ثعبال « هنع

 (للادحر) واولا ديدشتب ( داوعلا نب داولاوبا هيقفااانثدح ) ةنلاىف عيفش لوا الا مل

 و .. مسا
4 

 ْ ( ظفاطاىلءوبا انثدح لاق هنع هتباورل هرا اضحتسال امك هلك هرك ذامم دوصقملاو ( ةثامستحو

 ا نب ربلادع ن هللا دبع نإ ف سوت وهو نيعلا مشن 6 رمعوبا انثدح ز مدهدتو ناسفلا ىأ |

 ةروطسههتمح را و ه:|١اج ىلع لادلا د دانس واع همامأ 9 هيلاىهتناو ىطرقلا ىريغلا مصاع |

 نءهؤملا دع لا د ان هللاد.ع دوا وهو 4 ند ال ١ ةرومشد هير ا

 نخسلا ب>اص ىا 6 دوادوبا انثد> ) ةلمهملا نيسسلا فيفختب 6 هساد ناانثدح | ١

 ناخيشلاهنعو كراملا ناو كي رش نع ةحللا فرئاصتلا باص (ةييشإانر يونا انثدح)

 هيلاو ةرطنقاا ز م : م ركيوبا نازي اىف ىهدلا لاقو ةمم طفح ا انسأ رام سالغلا ل !او أمه رم ,عو

 0 ماش 0-2 مْ 2 هو نون مخ 6 ريع نب هللادبع انثدح ل ةقثلا ىف ىهتنملا ْ

 جروب يشدد رعشم و ولا ةنملا هعالا هلج رخاو ةحنيعم نباو دمحا هنعو |

 هوحنو ناطقلا 4ع هعو هريغو ع اطع ن رعولملا كح ] قوكلا ىلالهلا ةماس ونا نب ' مادك نا وطه ٠

 نيع حش ( سلا ى انع ) 3 ةما هل جرخا نيّناقلا دابعلازم وهو ثيدح فلادلو

 نيتلمهملا لادلاو نيعلا حتب ( سبدعلاىنانع )ل ةلمهم نيسف ة>وتفمةدحوش نون نوكسف

 2 جاحتد الا روحمال نابحينء1"لاق ( قوز ىبانع رف ةلمجم نك(سف ةدح وللا ديدشلو

 انيلعج رخ لاق ) ىلهابلاىا (ةءاماىبانع  هقرثوثىف فاتخا 6 بلاغ ىنا نع ل هبدرفنا

 ىا ( اصع ىلع ) ادمتعمو ا١لمححتم ىا ( اًنكوتم مسسو هيلع ىلاتت هللاىلص هللالوسر

 (اوهوش'ال) اعضاوت ىا (لاقف) ام ركتو امظعن ىا ( هلانمقف ) ضم وا فعض نه ضراعل

 ةدقرلا لع ىرقولا لوس غلا ماونلآلا قباذلش قلي كتفالا مطاع ) افنطقوا ؛ىلاغا
 ماظعلار باك الاو ماخفلا ك 1 وهام ىلع (اضع) ةعامملا كلت ضعءبىأ 6 اهضعب مظعي )ف |

 وهو راما ىلع 3 ار لاوس لقا نيح راصأ الل ااطذ ديس اوءوق ثيل هضراصعالو ظ

 برمعلا ةدلالكا صاخوا هن رمد ىبَع ىف !! لع نأ تركقالاو مان الا نيب فراعتملا ماقلا

 ماسقأ ةعن را مايقلاو كتحازيلتلا لأق تدالا ماقم ىف فاك' ند مهتاداع ىلءاورمتس نال

 ماقلا هزاحو هلماشإ نا تحال نأ ما.قأا ههوركمو هلءاشإ ف بح نا مايقلا هروظحش ا

 ا ماديديو هي هنأاع لام هللا ىلد ىنلا ىّشح اماو رذسن * نه مداقال مايقلا هنسحو عضاو 50 ملاعلل

 0 ةللاحتخا اون ىا ؟ لو 7 ةلااغلابل اها ه.شنل ا ناكو د ووين أ مهاعف نم

 ا بارد: -ا ىلع هب لدّتسا نم دعباو رارقلا ل#مىللا هلو زن ىف 0 ةاعدأ 1 جات تل ْ
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 ها دولا

 لك ١ ) عنصتلاو فلكتلامدعوعضاوتلا ماقمىف ديبءال هباشم ىا ( ديعانا اما ) هللا قاخ ىلع
 ) ديعلا نيا جنماجاو رن وخاو ودا هءتحو ناو>و 5 رهس ريع نم ىا ( ديعلا ككذأ 6

 لك اياك لك اديعانا اننا اال هةياور ىفو رير> شرفو رب رس ريغ نه بارتلإ ىلع

 ساجو ىنعلا بصن ارو هيتكر ىلع ىتج ارو ديءلا سام اك سلاجاو دسعلا

 ىلاعت هللاىهسص ىلا نيعىف تيأر لاق رفعج نب هللاد.ع نعو ىرسيلا هيمدق رهظىلع

 هيلع ىلاعت هللاىلص ناكو إ) ةصاذ نمو ةصاذ ن 3 ايطر هلامش ىفو ءاثق سو هيلع

 لك رو هقاتلاو لغبلاو سرفلا بوكر ىلع هتردق عم هعضاوت ناك ىا ث) اكو

 قإ رطىف هنع ىلاآ هللا ىذر ةريره ىنانع درو اكىرخا هريغعمو ةراث هدحو ىا ( راما

 لي.ةتسملاىف اهحتفو ىضاملاىف لادلا رمسكب ىناثلا نموا فادرالا نم ( هفاخ فدريو لاق

 نيروألا ىذو قيدصااك هباحصا نم دارا نم اهريغو ةقانلا ىلع هرهظ ءارو بكريو ىا

 مهددع غاب نمت مهريغو ةيواعمو لضفلاو ةماساو ديزو رفعجن هللادس.عو ىغترالاو

 ةسلاجم بنتحيو ىا 6 ءارقفا سابو ) ىضرملا ند ( نيكاسملا دوعبو ال نيعبراو ةسخ

 ناو ةرابعلا نفت نه نيك اسملاو ءارقفلا نيب ةرباغملاو ىتوملا ةسلاج اونا لوّشو ءاينغالا

 تدب ىلا ىا ( ديعلا ةوعد بدو ١ ةقدصلا فرعمىف امهندن قرفلاىف ءاهقفلا فاتخا

 هىمال الاثتماو هبر عم اعضاوتو هرطاخل اريجهت» ىتأي ناب قوتعملا دبعلا هبدارهاوا هديس

 ثيدح ىف م 6 ساحيو ) نيئمؤملا نم كعتا نأ كحانج ضفخاو هلوش ىلاعتو هناحبس

 هب عقرتي أس احم ريخال ( مع اطلتخم ) مهني امف ىا ©( هباحا نيب نسا ناك ةلاه ىلا ن دنه

 سنؤملا ناكملا مهيفالخو ىا (س اهلا هءىهتناامثيح ) هنا مهعم هب أد ند 50 مهيلع

 رم ثيدح فوز هاد 1 اوبداتيل هءاحال اداشراو ىلاعتو هناح.س هلاعضاوتىا ( ساج )ب

 هغلامملا وهو ءارطالانم ( ىنورطتال سو هياع ىلاعت هللا ىلص هنع )) ىراخلا هءاور نم ىا

 ناوي لاما خلااإ و بنتل ناق نجطم ىف ديالو زواق ءاننالا ىف بذكلا عش دح ىلا ءانثلاىف

 6 ديعاناامنا) كلذ ريغوهللانب | هنا اومعز ىتح ( ميسم نبا ىسعىراصنااترطااك ) ىفدويف

 ليقام ىلا ءاما هيفو « هلوسرو هللادتع اولوقف ) ىبر ديبعنم ىا

 اعنا فرشا هناف * اهديع اسالا ىنعدنال ١

 هكدخ سو هيلع ىلاعت هللاىلص هريرقتل ءانثلاو حدملا قلطملال ءارطالا نع وه اما ىهنلاو

 ىلع لوهدمف بارثلا مههوجو ىف اوُدحاف نيءادملا متأراذا ثيدخح اماو هلاهح دم ىلع

 بحاص راشا دقو ةغلامملا ةغيص هيلا ريشت م بايلا اذهىف هوو بذكلاب كلوب نع ةزواحلا

 هلوش ةديعلا ليتخ قد زا ىلإر ةدربلا

 مكتحاو هيفاح دم كد 3 مكحاو #2 مهين ىف ىراصتلا هستعداام عد

 ةيدخ ةطشام:نفز ما اهلغل, لبق ( ةأ سبعا نا )مم ءاور اك ( هنع هللاوغر سنا نعو )

  نونج نا ىا 5 ىث اهاقعىف ناك 2 اهربع ملكت لو هاك تناك اهنا ”ايباسم درودق ذا

 0١) جي ىراقلا ىلع# 0> 70
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 < ةططشلا ست
 اهئبا مسا فرع! ىوارلا لع ( نالف مالي :ىسلجا لاق ةجاح كيلا ىل نا تلاقف هتءاح )
 كيلع نوها وه امث تنا تدراىا (تئش) اهئازجا ىا ( ةنيدملا قرط ىاىف ) هنع ىنكف

 ردقف طرش باول موز#وهو كناا اهجوتموا كعمىا ( كيلا سلجا ) كيلا برقاوا

 مارملا باطوا مالكلانم ىا ( كتجاح ىضذقا ىتح ) كيلا ساجا ىساحت نا ىا مالا دعب

 (اهةجاح نه تغرفىت> اهيلا سو هءلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا سا تساغل ) سناىا (لاق)

 دوادوبا هاورام ىلع ( هنع ىلاعت هللاوضر سنا لاق ) اهعم هتفطالمو اهل هعضاون' لاك نم

 بيحن و ) انايحا انانعلب ( راما بكري ملسو هياع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ناك ) قهيلاو

 اك ار ) قدنألا ةورغ بقع هو مهتونغ نمز ىا ( ةظي رف ىن موي ناكو دبعلا ةوعد

 لخت قرو ىا ( فيلنم لل ) مامزلاك لح وهو ماطخ هسأرىفىا ( موطخم رامح ىلع

 ةعدربلا اههضوا ةزمهلا ركب فاكالاو موطخم .ريمض نم ةيلاح ةلمح ( فاكا هيلع )

 ( ةلاهالاو ريعشلا زيخ ىلا ىعدين اكو ) هنع ىلاعت هللاوضخر سناىا 6 لاق اب اهقوف دشراموا

 ( ةخنسلا ) ةيلالاو محشلانم بيذاام ليقو ناهدالا نم هبمدتؤبام لك ةزءهلا رسسكب ىهو

 كلذوملا هاعدنم ىا ( بيجيف ) ةخئزلا ة<ارلاةريغتملا ىا نونلا رسدكب و ةلمهملا نيسلا حتي

 بتقواروك ىا ( لحر ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوشر جحو ) سناىا 6 لاق )

 هفتك ىلءعو ىا ( هيلعو ) لاب قلخ ىا ةثلثملا ديدشتس ( ثر ) سرغفال جرسلاك ربعبال وهو

 هلكاذه عم ىا 6 لاقف مهارد ةعبرا ىواستام ) لمح هلءاسك ىا ( ةفيطق ) هلحر ىلعوا

 اروربم ةخسنىف ديزو عيسلاىف اممب ؟ىرقام ىلع اهريكو ءاحلا حتش ( اح هلعجا مهللا )

 لاوخالا نم رخآ لاقم ىلا لاقم بولسا نم لاقتن الل دعباماك دروب ةراشاو ىما لمف

 ليلخلا عينصلا اذه لمأتىا رك د اذه ىلاعت هلوقىفاك هربخ هدعب ركذيو لاحال هدعب واولاو
 هققح اذك ةناكتسالاو عضاوتلا نم ةئيهلا كلت ىلع هجح نم ابحمت كاثروب ليمجا دصقلاو
 لالاوىا ( دقو ) اذهل هينئىا ةراشالاو هيننتلا ىتلكنم يك ىم هنالاّش نا رهظالاو ىلعدلا

 هلا اهتاذإف نه هريغو بهذ نع اهذالفا تقلاو ىا 14 ضرالا هيلع توف ( دق هنأ

 عادولا ماعىا © كلذ هححىف ) هنع لم ىور 6 ( ىدهاو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيون ىف هفلكت كرت نا ىلا ءاعاو هبىدتش نمل اداثراو هير ىلا ابر ةقان ىا ( ةندب ةئام )

 ةعركلا هدِسرحن ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا لقن دقو هبراقتفا نع نكيمل هبوكسمو

 هيلع تحتقاملو ) همونىف ةيقبلا رخ ههجو هللا مرك ايلع نعاو هرهع ىتسردَس نيتسو اثالث

 ىلعي ناو ىقويبلاو 1 اهطاواهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاعنء ىتويبلاو قحسانبا هاورام ىلع ( ةكم

 اهلخدو ) ةكم هيلع تحتق الل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا هنع ىلاعت هللاوضر سنا نع

 لدين دقو ةنك اس اهالوا نيتزممب ( أط أط ) مهنم فانصاب ىا ( نيملسملا شوجي
 هقوف انك ار هنوك لاحىا ( ةلحز ىلع ) ىخراو قرطاو ضفخ ىا ةحوتفم امهتيناثو

 ( سأر )
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 هيي 2 5951١
 تح عك نيس هيصصعمو د _ عصمت مه همة

 ملا تش 4 دل ه.اع ىلاعت هللا ىلد براق ىا 1 داك ىت> ١ الكازك لوعفم م هسار ) ظ

 )م هلل اعضاوت (غْ هلوقو هامل ةأطاطا هباغ ل هل>ر ةمدقم ىا 14 هلم داق 0 سكب نا هئمإو

 لاق نا ىلا ةيرقلا هده اولخدا اناق ذاو ىلاعت هلوق هيلا ريشيام ىلا ءاعا هيقو هلجال لوعقم

 لقاك هللا ىلص هعضاوت نهو 0 نيرا. اك نبركتمال نيوضاوتم ىا أددعس بالا اولذداو

 )ع ىده نبا 0 كتاعلذا بدع ةزومهلاو قولا ةءلامو 1 سل وب ىلع قواضفتال هلو مو هيلع ٍْ

 لئاقلالوق هنمو هل باال هنالذ ىسع اماو ةءلغالف سنوي اما لماكلاىف ريثالان اهركذ اذك

 ناونا هدلبب ش0 دلو ىدذو دلع با هل سدلو دواوم برالا

 ةرورمغلل لادلا حتفو ماللا نوكسو ءايلا حتشب هدلي ملو مالسسلا هيلع ماللإةىلانا رقاق

 قاسكلا صصقيىف رك ذامو ىزا>لا لاق نيمايش طيس نم هناو ليئارسسا ىن نم هنا لق دقو

 ىواضفتال ىراخبلا حيصيف هلوق نيب عما ام ليق ناف * حييحصب سيل هوبا ىته نا نه
 بدلا جردم ىته ناب بيجاو هوبا ىته نا هضاطو هساىلا هساو نالف ننا سن ويىلع

 ىلا نم 4و جرس ناحصلا نا أموم كلذ نآكك الو هب نهتشا ا ساو نايمل ناحصلا مالكنم

 هتيسن نه انا تاعف مال ىا هنأ ىلا هيسنو هلوش كلذ عقد مشو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 فرصتلا اذه لف نا قال نكلو هريغو ىحدلا همرنو ىزاحألا هر د 557 يلا

 ثيدحلا مث اذه هلصا نم لوقنم هنأ الول همأ نلا هتيسأ ىف بدا ةلف نم هيفام عم ىوارال زوخنال

 هحو لمعلو ىتم نإ سأ ون ند ريح عا د>٠نإوش اال 'ىراخنلا طظفاو فو رءم ريغ ظفللا اذه

 بح اذككا نكنالو كبير مك ربصأف ىلاعت هلوش مروعلا هنع ىلاعتو هن أدرس ةيشل هصيصخ

 مالسلا هيلع سنويلو ىولعلا جارعملانم سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هل عقو ا وا توحلا

 ءاوض لروح ىلع ىلاعت هللا برو ىلإ ةهفاضالاب ةنكمالا ثا ىلا ءامعا ىلغسلا جارءملانم

 ايدأت هلاق هنا اهنم َ وجان ثيدحلا اذه نع ءاماعلا باحا دقو ءامسلاو ضرالا هيف ىوتسل

 ىراخيلاىفو لب مدا دلو ديس انا لاق معاملف مهلضفا هنا لعبنا لق اق هلا اهنماو اًنشاوتو

 ةموصخلا ىلا ىدؤي ليضفت نع ىهن هلا اهنمو رخفالو نبرخ لاو نيلوالا ديس انا
 ليضفت نغ ىهمن هنا اهنمو ”ىحيس مك ىسوم ىلع ىنواضفنال دوروب حيحصلاىفهيبس تبث اك

 اناضف لسرلا كلت ىلاسعت لاق اك ةلمجاىف هتويثل ليضفن لكنعال مهضعب صقن ىلا ىدؤي

 تاشبلا ميم نبا ىسع اندثاو تاحرد مهضعل عئرو هللا آل م مهنم ضع ىلع مهضع

 ةدانزو مهةلاس ر موو ءاسدنالا تاوذ ىفال ةودنلا سفن .ليضفتلا نع ىهن هنا اهنمو

 ناخيشلا هاورام ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق ىنعم اذهو مهتالاح ةيزمو مهصئاصخ

 ( ىءو» ىلع ىنوريالو ) مالسلاو ةالصلاهيلغ هلوق اماو.( ءايسنالا نيب اولضفنالو ١

 ىذلاو لاق ىدوميو ملسسم بتسا هنانم لاسنلاو دواد وباو ناذ.شلا هاورام هيسف



 1 و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنال كلذ رك ذو ههجو 1 نملا' مطاف»؛نيملاعلا ىلع. يىمؤم ٠٠ قاما 1
 ةمصاخم .ىلا ىدؤي ةلضافم ريح ىأ ىسوع ىلع نينو لاقذ هريخاف هنع ة دلل كان

 (مبهاربا نم كشلاب قحا نحنو) ناخيشلا هاور اك ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق اماو

 هب افارتعاال هسفنل امضهو هبرل امضاون هنع ردص امنا ىوملا ىحن فك ىنرا بر لاق ذا ىا

 مدعب ميهارباف ىتوملا هللا ءايحاىف كشا مل تنك اذا لاق هاك | هيج فلو ميهاربا قحىف

 ىا هيبال ميدقتلا ليبس ىلع كلذ لاق لب لبقو امهنع كشلا ىننب امهل هتيئاف ىلوا كشلا
 دهاش ىوملا ىحت فيك ىنرا بر هلوق مث هنم كشلاب ق>ا انا تنكل كش ولو كشب مل هنا

 ةلادلا ةءنحعلا ةيفيكلا كلت ةيؤر كيف نم لب ةهيشلاو كشلا لبقنم نكي مل هلاؤس ناب قدص
 لصاخلاو ةئباعم ةنحلا ةيؤرىلا انقايتشاك ةدهاشم اهتف رعم ىلا اقوش ةرهاملا هتردق لاك ىلع

 لاق م نيسقيلا نيع ىلا نيقيلا ٍلعنم قرتلا ىنرا هلوقب دارا مالسسلاو ةالصلا هيلع هنا
 نهؤتمل وأ ىلاعت لاق ثيحةي.آلا ةيشب هيلع لديو ةئياعملاك ربها سيل ملسو هيلغ ىلاعت هللا ىله

 تنكم وا ىا ( تنبل واو ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق اماو ىبلق نئمطيل نكلو ىلب لاق
 ةدنم ىا تاغل تس هريغوا زومهم نيسلاثيلثتب (فسوب ثلامإ اريدقتو اذ رف ( نحسلاىف)

 ةردا.م هثوعد ةباحا ىلا تءرسال ىنعملاو كلملالوسر وهو ( ىعادلات مجال ) ندحساا ىف هثيأ

 اراثباو هتدترو فسوب ماقلل ةعفرو هسفنل امه كلذ لاق هتنعو نحسلا نم صالخلا ىلا |

 كرثو هريصا ادهحو هلءارب راهظاو هتهازت نايبىف هرظن نسحو هتش' لامكب راخالل

 مهف ماربال ناك« هللانم اوناكناو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايدنالا نا ىلع اهيبنتو هتلح

 مها اصش دعبال كلذ ناو مانالا نم مثريغ ىلع ارطبام ضعب لاو>الانم مهيلع ارطي رسشن

 دوادوباو م هاورام ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا ( لاقو ) ماظنلا مامتو مارملا ماقمىف ظ

 هلو هيطاخ ىا 6 هل لاق ىذلل ) لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا ىناسنلاو ىذمرتلاو |

 ( ميهارإإ كاذ ١ ةقيلخلا ىا عبسلاىف اءب ؟ىرقام ىلع زمهلاو ديدشتلاب ( ةيربلا ريخاي ) |
 ©( ثيداحالا هذه ىلع مالكلا ىنايسو )ل هتاذنع راختفالل اعفدو هتمال اماعتو هتودال امظعت |

 هنم قبلا لح ىا ( اذه دعب ) هنع ةب وجالا ضءب مدقت ىذلا لاكشالا نم اهنفام لح ىلع ىا ظ

 ىرصبيلا ىا ( نسحلاو اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاعنعو ) هيف هنايب ىا 4 ىلاعت هللا ءاش نا ال

 ا نسحلا هب داري نا الا مهللا نسحلا ىلع مده نا هقح ناكو ىرداتا ىا ( ديعس فاد ْ ١)

 | ( مهريغو ) قى ردع لأ وه قلطا اذا نسا نا نيئدحلا ةدعاق نكي هيدحو هللا مر ,١ ىلع

 قلاع هللا ىلد هّدعل ىا )2 هتفص ىف 0 هربعو ىراختنلا هاور ما اًضيا نيروك ذملارغو ىا

 سعل مهصعل ىلع دبازي مهب ةاورلا صعبو ىا ) صحن ىلع دياز مهكعل و ١ 28 هلع

 ةاويابكعتو ميلا حام )»ع هاهأ هنهمق هدب ىف ناكو 0 هلوف هلمخو تافصلا ل.صفت ىف تاراعلا
 أ ا

 ا هاهأ ةاوداحت ىا هأنانمو محتل قفوا 9-5 هل وه ىزملا ه>ح>حرو ىفدصألا 3 ركنا 8 ا

 ا

 ا
 ا ناعس كف هلع هّندهم ىو قوس هس 55 ناب 05 رمدطتا و عدا ىلعام تينا افاق

 5 مهياع 0



 ه0 ةعك 5-3

 ىا والرزق ا ا 0 هلوق ةيلبلا م ت1 مهل ةدعاسمو مهباقفر م لع

 ل ىلع مشل هلا عبس نبال ءافشلاىفال هحسول افيظنتو هدوجول ةهازنكإ هلق اللات

 ا هلأ أر ىلهت تناك مار>ما ىورو هيف امظعتو هلام ركت هيذؤي لحقلا نكيلو طق باذ

 | عيقرتلانم ةخسنىفو فاسقلا حتفب (هبوث عقر و) رسكتو ماللا مشب ( هتاش باحيو )

 | عم اوهو فصقخا نم قاط ىلع اقاط قطيو اهزر< ىا داصلا رسمك 2 هلعز فصخو 03

 0 ناقءطي ىا ةنحلا قرون امهءاع نافصح اًقفطو لاغطتاو هنأحعس هلوق هيمو مضلاو

 هلعت؛ لاثم ىف لقام نسحا نهو قحللاو ا طظرلاوا زرااب أمه دب ىلع هقرو ىلع ةقرو

 مبا هيلع ىلاعت هللا ىلد

 الل اس هل ىلا دقع اا دي ىبش ضايب كاثللاق عياسا

 الاعنلا سدأ نم بح نكلو دع ىف قوش لاثملا بحامو

 ْ مهضعل لاكو

 ا اريكتتال لعثلا لاثم لق * هيت لمت لاثااظحال اي

 ظ اركمواحوىم ىلا مدق * هب تف كعامل اطلق هل مللاو

 ظ اريخديف فام ناو اللط # لبقم سبجلانا ىرتالوا

 ١ ( هسفن مدخبو ) لالخلا ىذ ىنا امظعت لاما لايخ لبقا لالا اذهىفاناو كوقا

 مم 5 هريغل و هلهعقت ميم 7 لف دسعب مييعت وهيوراج رزكاو لادلا مغب

 2 رسكب ( ريعللا لقعيو ) هسنكي ىا ميلا ديدشتو اهرممكو فاقلا مغيب ( تبللا

 هرضيامع هيحاص عنمي هنال لقعلاهنمو 0 هب لقعيام وهو لاقعلاب هتكر طبرب ىا

  ىذلادريعب ىا هان ) هلوا ميو ليق ماللا ريك ( فاعبو ( هعفتسام ىلع هثعسو

 ندع و( ثنّوااو ركذملالمشيوهو هريغوا اكوام ىا'( مداخلا عم لكأب ابو ) ءاملاهيلع ىتتسي

 اهامعنم هنا بلاغلانال اهب ندعلا صخو اهريغ د ةيراخلان م ةمداخلا عم ىا 6 اهعم

 هناقواضعب ىف هل<ىلاىا 6« قوسلانم ) هريغو لوك اهنم هارتشم ىا ( هتعاضب لم#و )

 هللاىضر سنا نعءو إل مارملانم هلاع نوموه مدخ هلزاك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا تينذا

 ا ةفنلاىه 4 نا ) هجام نبا هلصوو اقياعت بدالاف ىراخلا هاورام ىلع ( هنع ىلاعت

 ظ اهسنج نم ىا 6 ةئيدملا لها ءامانه ةمالا ناكل ):ناحجعلانا| نيالا ةلقثملا نم

 / 6 هب قلطتتق سو هيلع ىلاعت للايلص هللالوسر ديب )) ةقرافلا مالا حتفب ( ذخأتل
 هنمىا ( اهتحاح ىضش ىتح ) اهتومو ةنيدمللا قرط نمىا ( تءاش ثيح  هبهدن ىا

 نم هتاصاف ) فورعم ريغوه ( لجر هيلع لخدو ) اهوو ةعافشب مالسلاو ةالصلاهيلع

 ( كيلعن وههللاقف )) ةدورب وا با رطضاىا ءارلا رسكب 6 ةدعر )) هتمظعو هتفاخم ىا ( هتبيه
 ةداعا هناالاقيسس ثيدحلاو رئاخ ناطاس ىا ( كلع تساىلاف ) فخالو كصارمس .ىا
 فجل عيا نا ديدقلا كلك 7 نذيارك ود َة 072 | نيالا 2 هلق دابا يهبل ةيفامل انه



 سيتا ”ه.6 1م

 | ءاوراك (هنعلاىضرةريرهىلا نعو) نيك اسملا لوك أم هناىلع هلاهيبذت لوعفملا نعي ليمف
 | ىلاعت هللاىلص ىنلاعم قوسلا تلخد ) لاق هنا هنع فيعض دنس طسوالاف ىناربطلا

 فرصتسالام برعلا مالكزد هباش برعم ىسراف 6 ليوارس ىرتشاف ملسو هيلع
 | (نز)إ هريغوىفريصلا نم ةضفلا نزاو ىا ءازلاديدشّتب ( نازوال لاقو ) ةركو ةفرع

 ١ ةدايزلاب هنزو ىلع اخمار هطعا ىا ميج راك و انزا# حاف ( حجراو ) ءازلا رسكب

 هنع ىلاصت هللاوضر ةريرهوبا ىا ( لاق ) هتاحنمو اهلوطب ىا ( ةصقلارك ذو ) ظ

 مو هلع ىلاتتعت هال ىنأا ديىلا ) اهجوتم هعرمس نازولاماقف ىا( بوف ) ظ

 ةدازنم اهيف ىارامل اهليبقتل ادبيم هنوك لاح ىا ةيلاح ةلمح ةدحوملاديدشتب ( اهله

| 

 بحعلاو ةوذئلابجويامع ادعاتو اضاوت ىا ( هديبذخل )ل ةلماعملانسحو ةواخسلا

 مهترويو ىا ( اهكولع ) سراف لها ىا ( محاعالاهلءفت ) ليبقتلاىا ( اذهلاقوإ رورغلاو

 ىا( مكتم لج رانا ١ مهكولم سذج نم ىا ( كلم تسلو ) الذ مهباحالو ارخفو اربك

 | نم دروام فاشل اذهو مكب دا ةلاعع مك-اماعا مكب ع سنج نم دحاو وا مكلئمرشب

 ناكزا ريغلادي ليبقنا نم هريسغو ىووتلا هركذامالو هراث ابو هبنوكربشي اوناك مهلا

 هع مياست دعب هعبأن نم ىا ( لب وارسلا ذخا مث ( تح سل ملعو حالصلوا رع عَ هال ْ

 هب صتحلا هعاتع ىا ( هّئشب قا ؛ىثابحاص لاقف هلجال ) تدصق ( تيهذف )

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هناتسأل ليقدقو هربكل قناو هءضاوت ىلع قىقباهنال ( هلمحننأ )

 ءاحو اهسيللو ةئاثب ءايحالاىفو مهارد ةعبراب ليق اهارتشا نكل .ليوارسلا سبل

 | هسيل حي ىطويسلا نكل مقلا قيسسنه وهو اولاق اهسبل هنانم ميقلانبال ىدهلا ىف

 | جرخا هنا ىناسملتلا ركذدقو اذه ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو سو هياع ىلاعت هللاىلص

 انآ !تتلجا لاق" سقنب ديو ىتدح لاق بزحن. كاهننع ثيدحلا' دوادوا

 ىثمي ملمو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر انءاذ ةكم هبايئاف رش نمازب ىدعلا ةمرخمو

 َس وهيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر هللاةذ رجالابن زي لجر 8 و ءائعيف ليوارنس انمواسف

 لن مل باعيتسالاف ورمي وناو هحيو ثيدحلا ىذمرتلاركذ كلذكو حجراو نز

 لضفلا ىهاظلا عرولانم وهو نزولايف ناحٍجرلا اهنم اوف ثيدحلاىف نا هذديش نع

 لضفلاو هسعظ ناحجرلاو مات بغشوا لوط هف ىرحتلاو مار> فيفطتانال ظ

 هل-هج نم اذهاشن اما تلق لوهجملا ةبه عناملا ةفينح ىنا ىلع در هيفو لاق هرهظب |

 هناحبس هللاو ماقلا اذهىف رضاحلا لوهلاو رضاحلا عئاشلانيب هقرف مدعو مامالا ةيئارع

 مارملا هقيقحم عا ىلاعت و



 لت 5505 زي

 | هترضحم قيلبال امح ىا ( هتفعو ا هتاف ءاضفو ةتاراؤ ءاسلإ ف العاب كلمت انا وول) اقادجناللا
 3 ا
 4 سانلا نها مو هلع ىلاعت هللا ىبد ناكف ( هدءاكحو هقطنم ىا 6 هةدءهأ قدصو ( 0

 مهملعا هنال ( سانلا لدعاو ) ةنامخ هنم عش نأ نم انهاو ةئاما مهمظغا ىا ةدودم ةزههب

 فعاو ) اثم ريدنلا نوكيل نما ىلع لدعا مدّش نا رهظالا ناكو مهحراو مهمكحاو

 مهزكا . ةدعهأ مهفدسصاو زب هتهازأ بج ونام ىلع مهريصاو ةفع مهريك ١ ىا( ىنانلا

 ةند1لاقالخالا نم هيلع ليج ال دج وام ءادنا نم ىا ( نكشف ز ةقطانلا ةيح نم اقدص

 ا ةدفذ قوناس فاشتسا )َ فرعا 0 هلوق نال فرغعا نيح ند ىحدلا لوَقل هحوالو

 لادلا ديدثشب ( هوداحم ١ هيانجيلا لئامشلا نم ركذ اي ىا ( كلذب هل ) فزرتعا م

 د> ىف امهنم دحاو "1 نوكل هللاددا# نمو ىلاعت هلوق هيمو هوفلاخم ىا ةمومضملا

 هنع سكب ( هادعو ) هللاقئاشي نمو ىلاعتو هناح.س هلوق قاقتشا هجوىف لقاك

 اهروهط ىا ) هنومل للف (ىهسلا ناكو ( هوداعمو هوادعا ىا مك مسا اروصقم

 قاخلا لدسو قلا قيرطىف لمعتست نال ىا 6 ةملاصلا قالخالا نم هيف هللا عج اع

 ىلعالا الملا دسنع ىا 6 مث ) مركم ىا ( عاط» ) هقحف ىا ( ىلاصت لاقو ١

 1-1 ( ةلاسرلا ق3دفو ةودنلا ىوعديف ةنامالاب فوسصوم 6 نيمأ ( انلعلا ةرضخلاو

 رثكو : محو هيلع ىلاعت هللاىبص دمحم ١) نيمالا عاطملاب دارملا ىا ( هنا ىلع نيرسفملا

 لك ىلعو هدك وي مالكلا قايسو هديؤي مظناا قايسو مالسسلا هيلع ليربج هنا ىلع مهنم

 ؟اخلاو دمحا هاورام ىلع « شيرق تفاتخا او ) هركتي دحاال نيفسصولاب هفاصتاف
 ىا ىازلاب ( تبزاحتو ) مهؤاسؤرو شيرق رباكا تفاتخا نيح هنا ىناربطلا هححصو

 ءاش دنع ١) فيحصت وهو ءارلاب مهضعل هطيضو ةعمتجم فئاوطو اباز>ا تراصو

 اهئانب ديدجت اوداراو اهومدهف ةيعكلا تقرت-افةرا رش تراطف ةأ سات ردحا نيح (ةمعكلا

 ىلدالا':هعضومىف دعسالا نكرلاو دوسالا ىا ( رجلا عضي نميف ) مهفالخ عقوف

 ماقملا كلذىف مظعالا نكرلا هنال هعضوب اراختقا هعضن ىعابتاوانا لوس لكو همده لبق |

 اومكح ىالل باوج 6 اومكح ) لاحرلا ةعزانم ةرثكل لاتقلا مهنيب عش ناداكو مخفالا

 ادحاونوكنالو ىا ( مهيلع لخاد لوا عضاولا نيكل ) مهنع عازتلا عفدل مهني اهف

 هلوصو مهتغابوهلو>د مهاجافف ىا ( لخاد مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاب اذاف ) مهنم

 ىا ( اولاقف ) هتلاسر روهظو هتوسن ىوعد ىا ( هتوبن لبق ) رك ذام.ىا( كلذو )

 هءاع ىلاعت هللا ىلع شرف 2 هءاننضر دق نيمالا اذه دحت اذه ) هّتنامأ فصوت هلنب رقم

 ع وهو هنمفرطب ذخاي نا لاش لك صاو هيلع رحملا عضوو كرابملا هءادر مل

 ةمحعم مظل ( مدح نب عم رلأ ن نعو ال هعضومىف هوعضوو هللا مالا هيف ضوف ىذلا هت نم

 / لالا تبان اننا بو ناكيا موج ري نيت يعير هويت اال ء ىور ةثاثم حتفو

 نسم للا



 روهظو ةثعبلانهز لبق ىا ( مالسالا لبق ةيلهالا يف سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر

 نيئفؤلادنع ( ضرالاىف نيما ١ نيبرقملا هتكئالمو هللادنع ىا ( ءامسلا ىف. نيمال

 هقدص ققحتو هدعوىف هفاخ مدعو هتنابد رو هظو هتناما لامكل نيمرغلانه ,هربغو

 ثيدحلا ظفحم فورعملا ىا ( ظفاحلا ) نيتحتش ( ىفدصلا ىلعوبا انثدح ١ هلوقفف

 ءار مضو ةمدعم حتش 6 نوريخ نب لضفلاوبا اذ انادح ىا ( انث هيلع ىتءارش )

 ( ىجتسلا ىلع ىناانث ) مدشت ( ةرخا جوز نبا ىلع وبا ان ) رهظا لوالاو هعنمو هف رصب

 ىوار ىا ( ىزورملا بوي نب دمحم انث ) ىزوىم مخ نون نوكسف ةلمهم رسكب
 عماج وهو فورعءملا ىا ( ظفاحلا ) ىذمرتلا ىلا(« ىسعوبا انث ) هنع ىذهمرتلا عماج

 كراملاث1انع ىور ىنوكلا ىنادمهلا ريغصتلاب ( بيرك وبا ان ) لئامثلا بحاصو ننسلا

 انث ) ثيدح فلا ةئامثالث .ةفوكلاب هلرهظ هنا ىور ةتسلا بتكلا باحا هنعو قاخو ظ

| 

 ظ

 هريغو دمحا هنعو ىروثلاو ةزن نع ىور ىفوكلا راصقلا ىا 6 ماشه نب ةيواعم

 ناو ظفاحلا ىنغلا دبع هب حرصام ىلع ىروثلا ىا 6 نايفسنع ل ةيناغلا داهزلانم وهو

 ىسسلاب ريهشلا مالعالا دحا ىفوكلا ىنادءؤلا ىا ( قحسا ىلا نع ) هريغ ىلع قاطا ظ

 نإ ةجأت نع ( هيهيهدحو هللام رك اءلع 11 دقو نيعباتلاو هباححصلا نم ريثك نع ىور ْ

 ىا » ىلع نع 03 ىناحصت سلو ىبنان همم ةسسدعأل ةروسكم - فأااق نون 4 تبعك |

 ( كيذكتالانا سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلل لاق لهجابا نا ) ههجو هللاءرك بلاط ىنا نإ ظ
 ديدشتلاب ( بذكت نكلو ) كقدص تو. بذكلا ىلا كسننال ىا.ففختلاو ديدشتلاب

 مظعو هناشىف ىا 6 ىلاعت هلال زئاف )) ادانع ناك مهرتكا رفك نا ىلع ةرهاظلا ةضقانملا

 ىهو 6 ةيآلا » فيفحتلاب قاسكلاو عفان رقو ديدشتلاب ( كنويذكيال مهناف ) هناهرب

 الوكت ىا نودح# هعونصملاوا ةولتملا ىا هللا تان اب نيملاظلا نعلو ىلاعتو هن أح سس هلوق

 هذه تادف كلذ وحتو تعبلاو :ديحوتلاب ناميالاو نآرقلانم ىا ( هبتئج امب.) رمغال |
ٌ 

 هللا ىبد هلةياستو مهادبدش ديدهتو دكا دعو ةيقف مهر ىلا عجار ةقيقملاىف مهببذكت

 تناامو كيذكنال 0 هيلع ةدايز ىدمرتلا ريسع كك 4 هريغ قفورو 0 مو هيلع ىلاعت

 ةخسن ىفو ةحوتفملا ةمحعملا لاذلا ديد ثَب وهو هنع بذكلا ىننادبك أت # بكت انف |

 نبا اذكو ىرهزلانع ىتهسلاو قحسا نا هج رخام ىور ىا ( لدقو ١ بوذكم
 ٍِ ا و 8 ب 5 / : 1 :١

 هيححعم نلودحسو هرم 6 4 سخالا نا 0 طسوالاو 2 ريطلاو ىدسأا نع م ١

 اراها لاه لوعسا 2 0 ب علو
 ىلخلاهركذ قاسماتلا لاقو هك هلءار م 4م دععم حال ىلا ورع نا رف ةل ه5 لاو -2- أ

 لهجاباىتإ رام دلا ةودلاىف هل وو كل.ددعب ند سانلا نهو ىلاعت هلو لزب هيف وار فاكر ذب موب لو |

 1 107 000 طالت تجحا تتح هش 10 0 ل ع د وح ع ومنصات اس < صع مع م م

 . ىلا هللاو ) هفتصمىف ةبيش ىلا نبا ءاوراك 6( يسو هيلع ىلاعت هللاىبص لاقو )إ ةوثلا.
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 ارق" نطيا نونثانقببت 'ناج ةمز دقم 0ع كلبة هعا ةطققلا موياقاماو دا[ ماؤلا
 ةياهاحلا ىف هتننك نيتحتش 2م كلا ايان ١3 ةرابءلا فطانوا ةداعلا نيا ْ

 دحا ىا ( كريغو ىريغ انه سدل ) لهج ابا هأ: ا هلاعز لاكن 3 إد ىبالا اهريغت

 نع ىا( د# نع ) ىنرب>ا ىا يما هانعم ريخ ( ىنرب# ١ اند اف قى (انمالك مس (

 بذاك ما ) كدقتعم ىف وه ل انبلا ريدقتلاو وه ةدابز ةخسن ىفو ( قداسصد 00

 ةالصلا هيلع هقدسص نم هفرعي اب رارقالا ىلع هل ماهفتسالا نم دارملاو ©« كدنع |

 قالو قدصلاب فوصومل ىا © قداصا ادهش نا هللاو لهجوبا لاقت ١ مالسلاو ْ

 نان موز قحاب فادعإ ع لق مخ باكرا كروس كاووزلا  هانروع هلا
 ةباحطأو ةياقسلاو ءاوالاب ىدق وب بهذ اذا نكلو دمتم بذكامو هلوؤ دعب لاق لهدانا |

 هللا ديحروت قع هعتمام اهنا لع .كدت اذهف- نكيارقا راسل نؤكي اذ:افةاؤانلاو !!ةاودتلاو ظ

 طيضو حتفف ريسكب ( لقره لاسو ) قا نع ميظع با قاملاف ءاسلا بلطالا ظ

 اماو هلام ادهو ةيماعلاو ةمدعلل فرصسالو كا أمه نوصل اذكو نات رسسكب 1

 مو هيلع ىلاعت هللا ىل-ص ىلا نع ىا )»م ةنع ث مورلا ككل نه كك بقل وهف رمصبق 1

 نا .ةس قر ايطاخم لق ىه ىا ) لاو 0 ناسذيشلا هآورام ىلع ترح نب )ع نايفسابا 1 ١

 هن ونسأل منك له ئا 4 نذكلاب ) ةيناثلا ءااقدلا كبش »ع هنومهشلا ماك له رف همم ن :هزؤ ٌْ

 ةلاسسرلا ىوعد نه ىا ( لاقام لوّش نا لق ) ةنظملا ىلع ءانس قا ولو بذكلا ىلا

 هعفتس مل نكل ءاسالا ة هفصن هت رعمو لقره لقع لك ىلع لدي لاؤسلا اذهو ا لاق )

 لغوتو هدالب هنع ىلاعت هللا ىخر رمع حتف دعب ارفاك كلهذا هليعب نرتش ملا ثيح هملع

 ىلحلا لاقو ىللا هرك ذ همالسا معزف ذش نع رتفتالو مالسالا نهابره رفكلا دالب ىف

 هنيغ هنكل نامالا ىنمتو ناميالا رهظا هناب ىا لوؤ» اذهو نما هنا باعيتسالا ىف

 ىلا صاف ردرب اريسا نا مَسَو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنال ةوادعأ اديدش ناكو ةمدعملا داضلا

 اماو ةعقاولا بقع ءارفصلاب هلّدقف هنع ىلاعت هللا ىخذر ايلع كو هيلع ىلاصت هللا ىلص

 رذحاف لبالانم ةئام نينح مون ىطعاو ةفاؤملا ند ناكو ءوخا وهف ريغصتلاب ريضنلا
 ساينعنا نع قهيبلاو قحسا نا هاوراذه هثبدح م ىاحلا مهوناك كيلع فايحعصتت نا

 ( امدح امالغ مكيف دش ناكدت ) مهرباكال ىا ( شب رقل لاق هنا ) امهنع ىلاعت هللاىوضر

 مالغلا نا نم ليقام انهه هب دارنا بسنالاو ه ربك ناوا لق هرغص لاح نم ىا نيّحتشب

 «اثيدح مكقدصاو ) نامزال نالاح نافرظلا ( مكيف ىاضرا ) ءاحتلالا دحرملا ريغصلا وه
 نم اهنوكل ةداونللا هذهوأ ةلايدزو .اقانص ىا ( ةناثا مكمظعاو ) ادسعوو الوق ىا

 (هيغدص ىف 3 !اذا ىت>١) + ءادعالا هب تدهشام لضفلا * لبق 5 ةج ةوادعلا لها

 0 ءاجور) رعشلا ضاسب ىا ( بيشلا ) نيعلاو نذالا نيبام ىلع ىلدتملا رعشلا ن لا نوكسف مب



 سيتا هر, ]م

 ( رحاسدلا ) هقح ىف ىا ( متلق ) قدصلا مالكو قا نم مكل رهظا مب ىأ ( ؟ءآحامب
 ةردقملاةلْا نم مهشن امل ةدك وم ةءوسقلا ةلخعا ) راس وهام هللاوأل 2 هرودحو هتايغ ىف

 ىلع سو هيلع ىلاعت هللاىلص هنع ىا هنع ةخسن ىفو ( ثيدحلا ىفو ) ةيفانلا الب ةيفثملا

ْ 
 ا

 كالي ال طق ةأ سما دب هدي )بملاحتفب (تسلام) اهنع ىملاعت هللا ىضر ةشئاع نع ناخيشلا هاورام
 ججيوزتلا ءامسال لاق دقف اكلموا احاكن اهكلع ال ىا فاق ديدشتو ءار رسكب ( اهقر

 لومحف اهدب ضيقف عبابت ةرما تنا ىراذء!!ىفاماماو اهقر عضت نبا رظنتلف ةأرملا قر

 ه44ه>و هللا مرك بلاط ىبا نبا ىا )َ ىلع ثبدوح قوز بوثلا قوف نهوا مرخلا ىلع

 مدشت دقو انا و اناسل ىا ©« ةحهل سانلا قدصا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هفصو ف١

 هنع حص ىذلا ثيدحلاف ىا 6 حييحصلاىف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىا ( لاقو )
 باطخلاواملكتلاب(ترمسخ و تبخ لدعاملنا ) عفرلاب ( لدعي نف كيو ) هرك ذ مدقت دقو

 ةياور نم قبسام ىلع ىا: ( اهنع ىلاعت هللا ذر ةشئاع تلاق لدعا مل نا ١ جراوخلا سيئرل

 ديزو ( نبصاىف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ريخام ) اهنع هريغو ىذمزتلا

 هانم لح قيس ( هنمساناادع ناك امنا ناكناف اما نكيرلام اهرسساراتخاالا) طق ةخسأفف

 ىلوا نيسلا ف.فخ ( مسق ( ةفوكلا باب رباع نفدو دادغسب تام ةغالاو وحالا ىف

 ءارلا حتفو فاكلا رسسكب ( ىرسسك ) ىناثلا ىلع ىئكاطنالا رصتقا ناو اهديدشت َش

 ناواو هتلود نامز ىا ( همايا ) زيورب صاخلا همساو سرفلا كلم نم لكل مسا اروصقم

 نوكسلا ىلع ىنملا ( مونلل حيزلا موب حلصي ) هتقو هتمسقىف ىرسك ىا ( لاقف ) هتكلمم

 ( وهالاو برشال رطملاموبو ) ةحلاعملا ةك رح ةرثك اهضتقت ىتلا ةرارحلا ةدشب ىذأتلا مدعل

 ساسقلا فالخ ىلع ةحاح نه ( ملاوحلا ءاضقأ سمشلا مونو ) جورألا ناك مدعل

 46 ا نإ لاقو ( قدصلا قفو لدعلا مهمادهم ىلا رظنلاو قاحخلا حاول ىا

 ءاّق ةشسحن حتفو واو نوكسو مآل مقل لاش و ءاه ممدكو ةيتدتلا قوكسَو واولاو ماللا حش

 كرداو دادغب لخد ةمحمملا لاذلاو ميلا حش ناذمهنم هلصا ىوغل ىوحم افتو ءاهباقت

 ةثاهالث و نيعبس ةنس بلحم ىنوثو ىرقملا دهاحم ناو ىرايشالا نا لثم ءاملعلا ةلحا

 ناك لقام تو. خسنلاىف اذك م مهايند ةسايسب مهفرىعا ناكام ) ة رايك كنا كك ؛])

 هلصاحو ةيبحعتامو ةدئاز ناكوا ةفوصوم وا ةلوصوم اهلعج نكمو اهتدايز ىهاظلاو

 ةداسبع بتارم نم مهترخ اب قلعتبام فرعي نكي ملو مهايند ةسايسب مهف عا ناكامما هنا
 مه ةرخ الان ع مهو ايندلا ةوحلانم !ىهاظ نوماعب ) ىلاعت هلوَش دوشتسا كلذلو مهالوم

 هكردتسا اذهلو ةو.ناا بحاص ةيث زحت ىفالخم ةعفنه ريبك هميسقتىف سبا هنا هلداحو (نولفاغ

 ىذمرتلا هاورام ىلع ( ملسو هياع ىلاعت هللاىلص انين ) ىلوا فيقختلاب ( نكلو ) هلوس
 0 يي ب ب ب بظبببجحطبججبجبجبب بطب

1 



 مهو ا ع

 (ءازجاةثالث ) 46 ول ثتاعاس ا 4 هراهأ 0 مسق ىا لدمج ءازلا ةيدعت (أزج) هنع هربغو

 لاغتشالاب امايقو هاضرل اعدشت عهلل) هناز مهي دقو عف رلاب زو>و بصنلاب (أ زا ماسقا ىا

 ( هسفنل ازجو زز هقح ىلع مه اراثبا 6 هلهال ) نيهجولاب (ازجو ) ءاوس امع هركذب

 ىناسثلاو رهظلا ىلا حبضلا نم لوالا ءزجلا اذه لعل مث اقح كيلع كسفنا نا ثيدحل

 ا لهالا نه هريغل اهيف لخدال همفنأ ةهئصد ىنعملاو برغملا ىلا كللاتلاف رصعلا انا

 50007 مهأاحاح بسح امومت ىا ( سانلا نابو همي هءرزد 0 2 هل وقل ةماعلا نود

 جاتحا مهنم دك ناك ناف قالا موت ةسفلس هقنا قدعلال اتقو اضا تقولا كالد لعح هنأ

 هيونعملاو ةيسكلا داوعلاو هيوم دلا 9 ةيددلا دئاوقلاب هدافاو هيلع ليقا هن.دل رضح-و هما

 تاس.جاولا نم هغارفل ةصاخ هسفهن ةاعارع لفغتذاف الاو ةيورخالا تاحردلا ىف ةمئانلا

 هللاو مهالاف مهالا ميدقت بدسم لهالا قوقحو ىلع هللا قح ةهد ند هيلع هضو رفملا

 بانرا لد ىا ( ةصاخلا نيت ) هةسشقل ها ءنكرف هن داع ند ىا (ناكف) 0 ىلاعت

 هل وم مهتعفتم َْق ةدهاللاو مهتجاح ءاو قا )2 هواوكا ىلع 0 هاك وااو بتاحتاو هك

 1 هللا لامع مهاك قاما مالسلاو ةالصأا هيلع هلوقأو ىوقتلاو ريلا ىلع اونواعتو ىلا_ت

 | غيابتيةصاختا نمأي ىنءملاو دوعسم نبا نع ىئاربطلا هاور (ك هلايعل مهعفنا هللاىلا مهبحاو

 | ىلا اولصوا مهلا لوي ناكو ىا (اوهلبا لوّشوإ) كلذ ىلا لصوتب ناسنا لك سالذا ةماعلا

 | ةحاح غلبانمإ) ناشلاىا (هناف) ىلهتجاح غالبا ىا ( ىعالب | عيطتسس ال ند ةحاح ١)

 ؤ نماىف هلع» ىا ةدودم ةزءم 6( هللادنما) ةحبحص ةخعسل ىفان اهغالبا ىا ( عيطتسيال نم

 , ةبوقعلا ىلا فارصنالا ةلاحوا ةيناثلا ةخفنلا تقو وهو 6 ربكالا عزفلا موب ) ررضلا نم

 ١ هيمدق هللا تنباهظفاو ءادردلا ىنا نع نشحن ريكلا' ىف. قارتطلا ءاؤر ثيدحلاو

 ا نيسللا هيخا نع نسحلا ةياورب لئامثلاف ىذمرتلا ظفل اذكو ةميقلا موب طارضلا ىلع

 ١ هليسارمىف دوادونا هاورام ىلع ىرضيلا ىا (نسحلانعو) مهنع ىلاعت هللاوذر ىلعنب

 ١ هيزاخحالو هذخاؤبال ىا 6 ادحا دخابال مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك )

 ١ نظبوا فرتش نمو ىلاءت هلوقدنمو ه.سكو هذي ىا ءار نوكسو فاق حتفب (دحا فرشبإ

 ا هملا هعتسلا ا ىو 4م هق دق نم ةمدحعملا لاذلا ثيحال دا فدش هذءسا فو هيهرو ها

 ْ ةذخاؤاا هيلع تدترت ءاوسدحا ق> ىف دحا مالك ل شهالوىا (دحاىلءع ادحا قدصيالو)

 ١ نيتحتش (ىربطلاإ) ريرج نبدمح وهو (رفعج وبا ركذو) صيصخم دعب ميمعت وهف الما

 | هه>و هللام رك ىلع نء) هلب ال د ىف قهببلاو هدنسم قه. وهار نا هاور اذكو ةيبريط ىلا: ةيمسأ

 ْ ةيلهاشحا لها ناك اع ) لامع تدصقام ىا 4 ىا كم6 0 هءاع هللا ىبص ىنلا نع

 نيت سم ربع هلو5 ةداز ةدافال همدقل عم انيه ثيدحلا اذه فذصملا داعا اماو © نوامعب

 (ّللالوك) نيتركلانم ركذام عيمحىف ىا رهظا وهو بصخااو عفرلاب طبض (كلذ لك

 ةءاهانحلا لها لمت ىا ( كلذ نم ديرا ام نيبو ىنب ) اعنامو الئاح هلوحم ريصي ىا
 أ 3 ع كح هع 0 كا اة يي ل ل م 1 ا 00 ا ايي ت9 تكل



 مي 0 تع
 نمل منيو زجحي ىا هبلقو ءرملا نيب لوحي لانا اوملعاو ىلاعت هلوق ىنمم اذهو
 ( ءوسإ تءمحام ) امهب تممسام دعب ىا ( مث ) ءاش فيك هفرصيف هبلق هياع كلي

 هنو ققحت دمب نا مولا نمو (هتلاسرب هللا نمركا ىت>) هئمصعو هقيفوتب ادبا ىا

 (مالغل ةليا تافإ هلوَش نيت روكذملا نيتلاخانم نيثرملا نيب مث هتفاخم دوجو روصتي مل

 هللاىلص هلوقا رهظالا وهو ىريغ مغوا ىمنغ ىا ( ىتم ىعرب ناك ) كولموا ىتفل ىا

 تنك مث لاق هلالوسرا تناالو ليف معلا ىنعي اهاعر دقوألا َْى نوهام سو هيلع ىلاعت

 ليس ىلع ةيعرلا ةسايس ىلع بردت نا ةمكحلا لعاو ةكم لهال طبرارق ىلع اهاعرا

 ترصباوا) هلو هتدهع ىف تناك نكلا هريغاوا هل منغلا نوكت نا دعببالو ةمحرلاو ةقفشلا

 مام رمسافةكم لخداىت>) ىبقاعتيام ظفح تيعارنا كننم تسقلاو تدنهكت ىا ( ىمنغ ىلا

 رهقلا ءوض هلصاىف رمسلاو ارمقم اليلوا اقلطم ايل ثداحاىا ميملا مضو ةزمهلا حاس

 تييلالو> نوءمت# اوناكزو رحمت !صاسهب نب ربكتسم ىلاعت هلوقهنمو | رمس هيف ثيدحلا لمحو

 نورت هلوش هللامهمذ اذهلف ارمسءايا مهتيمستو نآرقلا ركذ مهر مس ةماع تناكو ىلبللا

 ارهس رمساف ىنعملاو بابشلا ظفلب ىحلدلا لصاىف عقوو سنجلا هبديرا (باثلا اي

 ةرثك و مهركس ةباغل مج رحسىف مهداقرو مه رهسلاح مه ند ةيفناتم يحال اع اثم |

 (ةكمنم راد لوا تْئِج ىتحإ) رهسلا دصقاىا «كلذل تجرخذف) 0 ةلقو ا

 اعل ىا ءافف ءاز نوكسف ةلمهم حتش ( افزع تعمس ) ةوهشلا تاذل تالا اهيفامم ىا

 فوفدلاب »)ل اطلت# انسحتس» عاسطلا ىف ءانغو انسح انثوصوا ىهالملا ضو فزاعملاب

 سرعءا) اهوحنو روينطلاو دوعلاك ىقالملا تاوصاو فوقدلا بريخ بيسنوا (سمازملاو

 / ىا (رظنا» باجحلا عفر دعبو نذالا دعبوا هلخادوا بابلا جراخىا (تساخل مهضعب

 ظ

 ظ

 ظ
 ظ
 ا

 ١ «برضف) مهيدل عمستاو مهيلا رظنازا لجا نموا مهوهل عمستاو مهيعل رظنا ىنوك لاح
 ْ رسكيزوا ملكملا ءاي ديدشتو نونلا حش و نكساو لادلا مغ (قذاىلع) لوهخلا ة ةغيصل

 مونلانع ىنعنعال ةليقث ةمانا هللا ىنماثا ىا شتحلا ةدارا ىلع ةفاضالا ءاي فيفختنو نونلا

 مهانمبا ىا مهناذا ىلع انبرضف ىلاعت هلوق هنمو تاكرح ةرثكآلو تاوصا بارطضا

 | تعج رف) ىلدب ىلع اهرح ةباصا ىا «سمشلا سمالا ىنظشااث) نونا رسكب (تءق)

 احامم ناكر يما زملا عامس لعلو ةئيسلا باكمئراو ةيصعملانه تدصق امث ىا ( أيش ضقا مو

 هب تممث امه ىا («كلذ لم ىرخأ ة لص ىناصا ىا (ىنارمع 22 ةمدقتملا عل ارياف

 زوو ةح وتفم مي“ ديدشتو ءاه مب 4 معاج من ) ىلوملا أاهنم ىنمصعف ىل والا 8

 ءوس مهب ىا (ءوسب) نيترملانم ركذام ىا ( كلذ دعب 2 دصقا 4 ىا اه 7 اهمض
 ا

 000000 ملمع
 _ (هتمسو إل هلمحتو هماحوهتلاصروهتلازر 100 ل عا اع تأ تاجرا ا ؤ

 ( ىا)



 ا
 هلوق ىف هينأت ىا لدبي و زمه حتفف مب (هتدؤتو ) هتنكسو هتنئامطو هن وكس و هت ركسو ىا |
 ددشتف مدنو لدرتو ةزمهف واونوكسف نيئمضب (هنءو موز ةلحت الب هتلهمو هتشنو هلمتو ْ

 مان دخ ) هتقيفح قئاقدو هتعي رش قأاقح ىلع ةلمتشملا هش رطو هنريس ىا ( هبده نس>و )

 نون مث ةيتحن ديدشت و ميج تشب ( ىنايحلا ىلعويا ) ةححصملا خسنلا ىفام ىلع انهه ءافلاب اذك

 ةبناكملاب ولو ةلوانملا اهنمو ةزاحالا عاونا نم اعون ىا ( ةزاحا ظفاحلا ) ىناسغلا وهو ظ

 انئدح ىا 6 انث لاق ) هاشم نع ىورملا ىا ( هباتكب ىلصا ) تلباق ئا( تضراعو )

 ةدودمم فاا اهدعب ففخن دقو ةددشم مالف ةلمهم لاد رسكب ( قالدلا ساعلاونا)

 هللادعوب ا )) انريخا ىا انا ) هركذ مدقت(ىو رهلا رذوباإ انث ةخسن ىفو انربخا ىا( انا ١)

 (دوادوب اان »ىلوالالدمتدقو نيت زمهب ( ىؤاؤالا ) انثدح ىا عاننإ ءارلاد.دشتب (قارولا

 بتكي وهو ليق ماللا ديدشت (مالسنا) دمت نبا ىا:( نجح رلاديعانث ) ناسلا بحاص ىا

 ةعرزوبا هنع ىورو ةلاضف نباو كرامملا نبا نع ىور ةلصافلا دوجول ءاعاانهه نءالا ةزمهب |

 ظفاحلا ىصيصملا روعالا وهو ( دمت نبا جا ةحبحص ةخيسن ىفو ( جاجحلا انئدح لاق ١
 أو هنع بتك نيعه نانا ىنغلب هجام نبالاق هريغو دمحا هنعو ةيعشو ا نع ظ

 هللا دنع نب ن>رلا دنع وهو 6 دانزلا ىنا نب نم رلا ديع نع ) ثيدح فلا نينا ظ

 زيزعلادبعنب, رىينعإل رخ نب ىلعو دانه هنعو دعس نب ليمح رشو هبا نعىورناوت ذنبا |

 نبازيزعلا دبع نب رمت وه ىلاخلا لاق فريدحصت وهو بهو نع هس ىفو ريغصتلاب ( بيهو نا

 دانزلا ىبانب نحرلاد.ع 58 ديز نب ةجراخ نع ىور تباث نب ديز ىلوم ىراصن الا بيهو

 تءمس ) اذنه فرعبال نازيملاف ىهذلا لاق ثيدحلا اذه ليسارملايف دوادوبا هلجرخاو

 مهيف لوقملا ةنيدملاب ةءيسلا ءاهقفلا دحا وهو ىراصنالا تباث نبا ىا ( ديز نب ةجراخ

 ةجراخ قا نع ىزيض هتمسقف * ةمئاب ىدتهيال نم لكالا

 ةحراخ نامل نكبدو | انما و مساقةو ع هللاديبع مهذذف

 روهخادنع ةحوهوالسمم اذه هئيدح نوكف ىببان وهو ةجراخ ىا( لوس ديزوباهتينكو

 عيمج ىف المحن مهمظعا واملح مهرثك ١ 6 سانلا رقوا سس و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ناك )

 هءاككال املعت هبادأ ةياعر ىلع ةظفاحم هسنج ةبحاصمل دعملا ىا ( هساحم ىف )) امسال هسنا تاقوا

 هم ا ىا 6 هفارطا نم اش جر* داكال ) هءاتك ةلمحو هثيدح ةيلطو هءايحاو

 هلوقىف لاقو عفرلاب ءىث ىجلدلا لصاىف عقوو هخسو علقوا ءرفظ عطقوا هفنا طاخم وا

 الضف هفارطانم *ىث هبأيلا تحن نم رهظينا برشرال ىا جرخال ىف ةغلابم جر داكبال

 (ىردخلا ديعسوباىورو )ل ردك ام عدو افصامرتخاو ربدتف ىهتنا ءىش اهن» رهظإ نا نع

 كو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لك ذل امم ق:ئدموتلااذككو دوادوبا هنع هجرخا 3

 عمج ناب ( هيدر ىتحا ) هباحصا ني اهف صالغا هساجمن سنجىف ىا ( ساجلاىف ساجاذا |



 -- ةيافنلا سب
 لوشت ل اهضعذكا و و ءاطا مشب ةومحلام الا ةياؤرقاك وشن زادي دع ن3 1لالط وأ زن 5

 (ايبتحم ) هدوعق تالاح وهس ولج تائه ىا ( لو هياع هللا يبه هسواج مك ١ ناككيذل وتحمل .-ح ظ

 هيلا تاقوالا رثك ١لاق اذلو هيلع برءلا فاس ناك ايف فاكتلامدعو هي.دل عضاوتلا 2-46

 ىورا5ك (ةرءسن راح نعو) ةيحتلا ةئهىلعدمش انايحاو ب رعلا ناطيح ءايت>الا ثيدخلاىفو 0

 ساجلاىف ساج اذا ناك سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا ىا( عبرتدلا ) دوادوباو - ظ

 ءافلاو فاقلا مشب 6 ءاصفرقلا ساج ١ فيفختلاو ديدشتلاب  اهرو ) هلوقا انايحا عبرت

 تاريفت تزرسك اذاو_تاددخ-تددض اذا ءاّزقلا َنَعو اهف“رضقاو نع "اه ركب ىؤرو |

 ىا ( وهو ) هيد ايتحم هيدذش ةئطب اقصلم هيثيلا ىلع سلجم نا دينع ىلا نع هانتءمو |

 تنب ةيتحن نوكسف فاق حتشب ( ةليق ثيدح ىف ١ ىذمرتلا هاورام ىلع 57 لا نك اولذم

 ةدهاسشم ىف هركفتا  توكسلا ريثك ناكو ) مدقتدقو ةيودعلا لّقو ةيربنعلا ةمرخم |

 ةثد ةيرو ريض ةيضق ن هم ىا( ةحاح ربغىف ماكسإل 27 توربخلا ةعلاط٠ هرك دتو توك كاملا |

 نا ثيدخلو نوخضرعم وغللا نع متنذلاو ىلاعت ِهلَوَمأ ةيملعوا هيلع ةلئسموا ةيوسادوا |

 هاك ذ نحسن المت ىأ ( لجن رغب ملكت مع ض رعب )ل 'هينعنالام ةكرت ءازالا مالا ناسخ نم ١
 نيلهاا نع ضرعاو ىلاعت هلوقا هلهج ىلع ءانب ملكت نمت ردص اذا هيما حاسالو

 ةيهيزنتاا تاهو ركملا صتخحف ضارتعالا مدعو حفصلا وه ضاىعالاب دارا نا ىهاظااو |

 ةيلعتلا ١ ثانهؤ ركملا اانككو ةةيئلققلا' ؛تامرحخلا*اناو 'ةبعرشلا "نعاولا“ ىذتق« ىلع |

 ريغ ريسفتىف ىحدلا لوقامإو ةلاسرلاو ةو.نلا ق< امايق رجزيو 7 هعراشال دبالق

 ةراعشال اح رض هراكنا نع فاك هضارعاو لطاب ىلع رّدالذا اهوركموا امارح ليح

 هراكثانع زجامالالا ايفاكنوكيال ىاقلا راكنالا نال للملا لأنه سنل وهف'هبءاضؤمادقإ

 ١ اذه اننامز ناك ناو هناش ةءاظع ىلا هللا امسال هنامزف قةحتم ريغ اذهو هناسأو هدد |

 ذلا ىلا ةمم ىلع تونا ىلا توقلاب ةعا:ةلاو تو.دلا ةمزال«و تاوكساا هك هدد 0

 ةضادشالاةهج ن 4 ىا( امسسن )ا 3 حام ىورو نود ركب ( دءض ناكو) توعال |

 ُثن دح م ىدمرعال لت | || قام هم ءاغالا ه هش يبل نهوا اهاوق ن ا مسبق ىلاعت هوك

 اماو مو هيلع ىلاعت هللا ىبد هللا لوسر ن٠ امس ك١ اددا ا ثراخلا ا هللا. ع ْ

 3 رباح ثردح ن٠ اذا كا ا ١! قال همومت ن .٠ هصهاظ ىلع هج نكعو ةفنق ههقهقل ملا ا

 كحضذيال ناك لقو هلاح بااغ ىلع هولج حارس اذ امسنالا كحدحعضنال ناكو ةروس

 لا رع هدحاو ولت لح كحطاتت ناكك هل الا ماى اك ايمألا انس دلا سصأق

 اقرذ همالك ناكو ىا )ا اللصو همالكو ( نسحتسم و نسح قيقوت وهو اًضإا قدكرلا 0

 ىلع هششنالو هوس ند َس هئلمدب اسوا مارخاو لالا للاب الصافوأ لطاللاو قا لاب

 ىأ (ريصقنالو) 57 ةدازال ىأ ح فلا (لوشنال) هيما 501 | مس مهيلا لربام

 (او)

 سس سس سس سس سس سس مس سس سس سس سس سس اسسسسس سسسسس سس سس سس سس لااا
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 سهلا مما

 ا تايب ل كف دا طوال تبا 0 را#ا الوا ةحاخلا ردت 1 ناصشالو
7 

2 ْ 
 ْ عمسبتلا) هن ريض ىف ىا . هدنع هءاضا كدح ناكو ١ هرم لكيت || ناعملاو ةريسلا لام ا نيب

 باح هتايهو ص ةفكىف ىا (هيءادتفاو) هتمرط امطمت ىا هل 0 ريغال ىا 4ب

 تبثولو مانالا ق>ىف لدعلاب لمعوا ماكحالاب مع ناعما نوك_ف مغب ( مكح ساحب
 | نم نالم ةيحصلل هسلج نوكيناب مارااىف هبجو هجو هلزاكل فاك حتقو ءاحرسك

 نيا وجا لك قمن فر يع سلجم ىذءرتلا ةياورزا هديؤيو ةمكحلا عاوتا

 بضغا| ةك رد دنع ةلجعلا مدعو ةدؤتلا ثرون ةكاموهو ىمدلا لصاىف عقو اذكو مال

 | امم منع ةكلم ىهو ءايضو ءافصىلع لمتشم ءامح ساو ىا ( ءايحو ) ةبوقعلا ةيعادو

 ا وهف ةرخ لاو ايندلا ىريخ نم ريخ لكس اجو ىا( ريخو ) ةييغلاو ةرضحلا ىف هلعف قيطال

 اهىماب ماههالا صيصخت ةنايخ نود ةناما ساحب ىا 6 ةناماو ال صيصخت دعب ميمعت |[]

 امهيحيت ىف نامح نءاو دمحا هاورامىلع هل ةناماال نم ناعاالدرو اذلو أه.حاص ريغب اهقلعتا

 «كحىفىا (هيفإ اثنؤموا اركذم لوهجلا ةغيصب 6 عفرتال )) هنع ىلاعت هللاىخر سنانع

 قوف مكاوصا اوعفرتال ىلاعتو هناحيس هلوقلو تانئاكلا ديسا ايدأت ( تاوصالا )

 ددشتدقو ةففخم ةدحوم حتقو لدرتو زم نيفكين مكب 2( نؤتالو ) تايبآلا ىنلاتوص

 هك اهشنالح الام و ةهرجاعمج حتفو مغب (مرحاهيف) حيبش ركذتالو حير ىرتال ىا

 هتاب انه باعتالو ىذقتال ىءااو لجرلا هيمامو لهالانم ءاسنلاىنعع نيتمضن ىورو

 اوريشا كفالا تن لح |دككف ءاسنلاهف 57 رعش نع خيقتلا كثب كيوح هنمو ءوسا هثيم رز ىا

 لعفلا ناو لوقلا كفار نكد ناسصي ناك هطشل# نا هلصاحو ىلها اوما سانا ىف ىلع

 ىأ 1 لمتحو هرم اهدحاو ىلا ع 0 خول لاق ث.دح ىنعلا ىلع فدعصل دقو

 قرطا ( اب هيلع ىاعت هللا ىلص وه ىا (ملككاذا) ىهتنا هّتعدل برقعلا هنراانم عدلتال

 ممسؤر رع ) ةاكلا ةدايزب ( امم ك١ مهسوفناونكسو مهسؤر اوضفخ ىا 6( هؤاساج

 امرك و مل ميلا مخو ءاهلارسك ىهو ةءارقلا بسجن هجوا ةثالث هلثىف زوخم ( ربطلا

 ةفاخا مدعو ةنكسلا قرعتح وكابسلاب مهفص وى هغلاسنملا ىلع ةيبلل هييشنلا ىف و اههمضو

 هيشم تعنىف ءاحو ىا 6 هتفصىفو ) ةكرأانم نكاس ءىش ىلعالا عقب داكبال ريطلانال
 ءاف مغب ( اؤفكك ) ىثي ىاواو نوكسو ءاط مغب 6 وطخي ١ هريغو لئامثلاىفام ىلع

 ىوونلا لاق مادق ىلا الباسم ىا ةيتغ حقو ءاف سسك هذءسسا ىفو لددتو ةزمهف ةهددشم

 اذكو ةباهنلا بح اص لاقو ىهتنا اولا سلو نم الا ىورإم كا نا نورببك' مرو

 حيحصلا ند لعشت ردصمنال ازوههم 7 مهكعلو زمهلا لصالاو زومهم ريغ ىور

 و هنيع ركنا لتعاذا اماو حيت فرح ةزمهلاو اًوفكت افكتو امدقت مدقتك العفت

 قو رسكلا ايفكراصف لتءملاب قحتلا ةزمهلاتففخ اذاف ايف موك انبشنا جلت

 | انوكس د ىا انوه ضرالاىلع نوشع نيدلا نه رلادأ م6 و نا ارد امشم ىا (انوه



 ريغصلا ب وهل 4ب ايزو قاخلل او قحللا راقتفالب ءالأم 0 7 .امدالو م 7

 ( بيص نم م ) لزنيىا ءاطاادب دشن ( طعام آك١ ىنوه ةيشم ردقتلاف نوها ثدنأت ىنوه

 مارملا ماقل هفانملا ةعرسلاال مادقلا ىلا ليملاهنم مزايو رد ىا نيدحومو نيتحتم

 ردت رهطا وهو بدص ىف ىديمرتلل ةءاورفو مالا نفلا اذهىف هإ سال نم معزا

 الدتعم ايشم ىا ( اعمتجت ىشع ) هتاقوا عيحىف ىا ( ىثماذا رخآلا ثيدحلافو )
 ناكام ىا ىورهلالاقو هنانكسو هناكر>ىف اقرفتمال هتاكر> ىلاوت نيب اعمتجم ايوّتسم

 اهدتش ةخسن ىف طيضو هيشم ةئره ىا ميلا رسسكب ( هتيشمىف فرعي ) ايخرتسم ىثع

 ذوخأم ة ةمدععم نبرونتو ءازررندكب وق 4ةيمدععم حبش ( ضرىغ ربغهنا) اهرتاكن 2 كوه وهو

 صخ رف ضيغدلب اهنا هللا لع نسطالوق هنمو لالملاو رحضلاوهو نيتحّتش ضرغلانم

 | ضرع دإب هعورسدار 7-0 اللا رفنلا ىف رف نأ اق نهو لوالا يقل ق رفس نا ءاش نم هدانعل

 لكولحر سوماقلاىف ةدعدعصملا خسألا فام ىلع نيتدعتس 6 لكوالو ( ةفصلاو ةفاضالاب

 | اهريسكب ىورو ءارلاحتشب ضرغلا ىناسماتلا لاقو اهرسكب ىجلدلالاقو زجاع هكرخم

 ْ فئصملان . ريما )2 روض ريغ ىا ( لقا اهل اننمهااو اهرمتك ىو فاكلاحتش لكولاو

 هلعف ىف لسكي زجاع الو ىنعي لكولريسفن ( نالاسك الو ) للمو قاقريغ ىا هنازو ىلع ضرغل

 ( دوعسمن. هللادنعلاقو ) هليص#ىلع ادمتعم هريغىلا هرصا لكف ةلالدلاو ةيادهلا ىا

 ةلمتشملا هش رطلاو ةريسلاىا نوكسف حتشب ( ىدهلا نسحانا ا افوقومدهنع ىراخبلا هاورامف

 ١ ةلالدلاو ةيادهلا ىا اروصقم حتفو مغ هذسن ىفو ةقيقلا ةيقحو ةعبرمشلا ةبحح ىلع

 هناش ىف هنانفاهير ىده هيده ىمالا سفنىفو ( مسو هيلع ىلاعت هللاىبص دمت ىده )

 3 .اىفو هللا ىده ىدهلانا لق ىلاعت لاقك ىرخا هبر ىلاو ةراث هيلا هدانسا حصف

 هللا ىذرإ نايراصن اناساح ( هللادبع نبرباحنعو ) ىدهلاوه هللاىدهنا لف ىرخا

 فور نيب ىا ( ليترت سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالو_بر مالك ىف ناك امهنع ىلاعت

 لزنام نءانلل نينتل هلوقو التر نارقلال ترو ىلامت“ هلوقل ءادالا ةيفيك ىف ليهمو ءانبلا

 هنا ىلءواب ةحبح هخسسن ىفو حاصملا ف ال قئاوهموهو ريسفت فطع ( ليسرتو ) مهيلا

 امهنع ىلاعت هللاوذر ةحيدخ هماودنه همساو ( ةلاه ىنانبا لاقو ) ىوارلانم كش

 لاو>ا هعبرا ىلع ىا 6 عبرا ىلع هنوكس ناك ) سو هيلع ىلاعت هللاىلذ هسر وهف

 ةردقلا عم لمحتلا ةهج ىلع ( محا ىلع )ل ) ةفصلاو فدولاىنمع اهنالثنْويو ركذي لاحلاو

 ل ريدقتلاو ) ةفلاخلا ءادعالانم ةسارلا ىا( رذحلاو ) ةذخاؤملانع ةزواجملاو

 هياع ىلاصت هللاىلد هللالوسر ناك )) ناخيشلا هاورام اهذع ىلاعت هللاىخر « ةشئاع تلاق

 0 لهان٠ ىصحللا هفورح ددع ىدحاول ىا ( داعلاهدعول اثيدح ثدحم لسو

 امترتلاىف ةفلاسم اذهو هظفحو هعحو هددع دعو هناصحا ىلع ردقا ىا « هاصح ول 2(

 دفعا
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ْ 

 ا عامسا لوالا لماو الإ ملكت م انا لعب ام هيلع لاعز هللاىلص ناكهنا ىور دقو نيدتلاو



 هيأ م. و

 ىلعالانم لوقعلا كرادم بتاىم رائتعاب ثالثلا نا رهظالاو ركفلل ثلاثلاو هيبنتلل ىناثلاو

 ريغنه ةلصاللاى ا (ببطلا ةحمارلا ؤبيطلابحيملسو هيلع هللا لصناكور)) ىندالاو طسوالاو

 هنا عمام م لكل ابسانم الامعتسا (اريثك امهامعتسي وزل رامثالاو راهزالا ضعبكب يطلا سنج

 ةاقالم ةنب ةغااملا ةدايزل امهلامثسا ناكف هلحت ىف ررقم وه اك بيظ هتالضفو لب هتاذب

 ىلع« ضر و: ثم ىلا ( ابهيلع ضو )اةوقلاو اطاليشنلا ناثزو.:امم# الا ةكئالملا

 © طلت ضان ةناو دديخمب (ىانبفلا ؟ايند نم ىلا ببح لوقو ) امهلامعتسا

 تما رزقا هنيشيمفمل فاتلاب نيزاراقي دج انبي شردنطواو ؟اطاو ىقاسنلا هاور 5

 ظفلن , جسنلا ضعب ىف عقواف هريغو هلت انا طك ور وغدا ف عقو امناو ثالث ظفل هيف

 هلاوقبس زيت و, كب دا (قليدمبم مني دقي رن الاظ الم لادر اع مار عشان: طخ 17 اني سوك الا

 اينسدلا نذياعل اين دلا نورا كانا , قفل 1ةزة نإ ىلإ ءاقان 6( بفالكتلا ىف كيعاتتت كلما

 ثيح ةالصلا نا نم مهضعب فلكت امل امأدو ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هريغ ىلا ةفاضملا

 نخل مواصلات: حا ازا ولا قويتوفإلا لطتاي لع ةزخلا ا لوما يم اطنخ اكد ىلا ورا سنااوورقنل

 مارملا ةقيقح ىلعا ىلامآ  هللاو مالسلاو ةالصلا هيلع هيلع ةالصلا وا ةفورعملا ةدابعلا ىه

 راع ةيج الاول لا غنيج م راكالا فر هالطعي الاوت را ونرك غنام _ مالكا قرنق ّ

 ثوملا يلق ام [ك هور اتت دو ىعيرع هر قاد اه اتلاف باتل لاوحا نم نيلاح نع

 5 / ةمومذم ىلا مسقنت ايندلا مث ت وملا دعب ام ىهو ةرخعأ يعل ريع سلا ىخادإلاو

 لمعل و ملعلاك توملادعب هعم قسو ةرذ . الاف ناسنالا ب#لام ةمومدذملا 0 ةمومذم

 هازل و رثب تقلا مطملاو مونلا رح# هدنع ءايسشالاذلا ريصإ ىتح ملعلاب سن آي دق ماع

 اينالا نم كلذ "كمن ال>نكلو -اطندلا ق :ةلالجعاع اظخخنراض دقن غن ندب دنع يي هنال
 هلع كلذ مظعا هنع تءعنماول ثيحح اه نات سو هن دأنعل نش اب دق دياعلا ل0 ومدملا

 تراضص دقف لاللا ماق نيبو ىنن لو# ثح نمالا توملا فاخا ام مهضعل لاق ىت

 قاقتشالا' يحتم هيلع قطن انئاتلا مماف: لجان كو“ ةجخاتلا هلو نأ ةالقلا
 ايندلا ذالم مكح نم ةالصلا مالسلاو ةالصلا هلع هلمج لزني اذه ىلعو وندلا نم
 ذذإتلاو ايندلا نم وهو ةداهشلا ملاع نم وهف ةدهاشملاو سلاف لخدب ام لك نال وا

 ةالصلا هيلع اهفاضا كلذلف ابندلاىف نوكي امنا دوهتسلاو عوكرلاب حراومجلا كب رمت
 هلا ةموقشلا اش ذلا نا“ هوم قاسيا ظرنثلا زق ثطقل ابارالا "اهلعناتلا" ىلا ماعلا ٠

 ءالم قطاع ةلوشراكته ظراديناولاب وول مورا 1و طي لبرتل# ١
 ةرورضلا ردق ىلع ديرب اهو#“و رودلاو روصقلاو ةموسملا ليطاو ةضطفلاو تهذلا نم ظ

 ءاوراك (هيمنإل ةيهيلاهتاهشو ةيضرااهقالخا ىا (ملسو هلع لص هنء وص نموال ةجاطاو ظ

 هدو ائدتولاو يلا از هاواذ الزوال تأ (ةل لاا افلا ىف أن نع) دما
- 

 0 ىهنلا ه ريش و ةلعأار نذّول ماعطلاىف هبال بار لا سل ءان الا ىف رنا نع هم ا

 (ل)  ى راقلا ىلع 2200



 هي م.
 نوكيام مفلانم ا#,هيف ضنا لصفني دق هنالو ةيرك ةحنار ثروي ءانالافو ةدؤتلا ةلئو
 هسعاو لاقي نا ىلوالا ناك © سمالاو ) مس ىئداالا سفن لسقو ةغدطلا ةرفل ابجوم

 لك الا ىا 6 هيليامم لكالاب ) مالا اضيا هتءورمل نءو ىا هين ىلع هفقطع نسح

 سمالانا ىف ىالخلا ىلع كيلي امم كني لكو هللامس لق نيؤخشلا نيد لعافلا ةغيصب
 هتءورمص ةلمح نم هب ءىما اذكو ىا © كاوسلاب سصالاو ) رثكالا هيلعو بدنلاوا بوجولل

 نائسالا فظنتو مفلا ريغت ةلازا كاوسلا دئاوف نمو هتحص ىف ةب مال ثيدح ىف اك
 لكادض ىلع ةمئاخلادنع ةداهشلا ركذي هنا اهرخا نيعبزا غلب امم اهريغو سفنلا بييطتو
 كاوسلاب ىلع افطع رحلان © محاربلا ءاّقتاو ) ةيفاعلا هللا لك سن ناخدلا برشو نوالا

 ةمحرب عمج اهو ( بجاورلاو ) محاربلا فيظنمتهنءورص نمو ريدقتلانا ىلع عفرلاب ةؤحأ ىفو
 لاصخ لامجتساو ) اهنطابو فكلا رهظ نم عباصالا لصافم امه! دارملاو ةبجارو مضلاب

 ميلقتَو براشلا صقو دادحتسالاو ناتلا سمح ناخيشلا ءاور اه ىهو نيلامتحالاب ( ةرطفلا
 دوادوباو ءاجتتسالاو ةللا ءافعاو :براشلا صقو ةضعشملا ملسم داز طبالا فتنو ارافظالا

 نارلا قرف امهنع ىلاعت هللاوخر سابع نبا ثيدح نمو حاضتنالا رامت ثيدح نم
 انه اهيداعا َنَع ئغباط اهئناعم ىف قس دقو ةضهتللا

 5 لصف

 ىنعم ىف قاشتتسالاو

 هذه ءانثا ) راخالا تاقثلا نع ةدراولا ثيداحالا ىا ©« راخالانم مدقت دقف )' اهقلاخ
 كتيسحو ) زاركتلاو ةداعالا نع ىغي ىا ©« ىنكيام ) راربالا ديس ةريس ىا © ةريسلا

 اهتز ىا ءازلا 3 ( اك سنو روع هسا زعاوعا اهيعفتم نه. كلفاك ىاب( اَهنم هلاَقت نم

 ( اهريفاذحم ) هيلع تضيع هيدل تيلح اهنا لاطاو ىا © هيلا تق.س دقو ) امتحهو

 تعباتت ىا 6 تفدارتو ) اهرخآ و اهلوا نم اهرساب ىا روفذح لبقو رافذح عمج

 لوهجاةخ.دب (ىفوت نا) هلوقوهو هربخو ادتبملا نيب ناتضرتعم ناتلمخلاو «اهحوتف هيلع)
 ةسأ ىفو ( ماسوهيلعىلاعآهللا لص 0هتافوركذام ل وصح لاح رك د امكيفاكىنعملاوةيردصملانا دعب

 ىلوالا ةلاخلا راتتعأب اسندلاف هدهز .رايتحا ىلا ءامبا هللقس ةقلعتم اهنا ىلع ىفوتنا ىلا

 ىنغأا راتخنا هرمع رخا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا نم مهضعب مهوتامل اعفد ىرخالاو

 ةقفن ىف ىدوه دنع ةنوهنم ) اهنا لاطاوىا 6 هعردو ) هلوق ىنعملا اذه ىبأب امو

 هر نه بلطي كلذ عم هنا لاحلاو ىا ( وعدي وهو ) هلاوحا ليصفت قبس أك 6 هلايع
 لمجحا مهللا ) ناخشلا هاور اك 6 لوشو )ل هلا و هلها نم هب قلعتي نم ساو هيما ةيافك
 ماسمل ةياور ىفو مهقلخ نم ةدابعب اوموقيل مهقمر دست ةغاب يا ( انوق دمم لآ قزر
 كلم اع توقلار رتفو ,لتوق,اكننفلا ف دمج لا قزوالمجا مهللا هخام نتاو ىاتمزتلاو

 (ة قطو )ل



 م ب

 اننا )'انافك ةئاو ]ىف أل ةيافكلا ردق انه ةبدارملا َّنأ "ضاظلاو !توغ القل ناسنالا قَمَر
 ىاخلا هررح كىناسغلاب سلو ةركس نبا وه ( ظفاحلا د نب نيسحلاو ىصاغلا نب نايفس

 قيل رمعزب دا )امدح ىا ( انث ) مهلك ىا © اولاق ىميقلا هللا ديعوبا ىضاقلاو

 ةزخسا فو 6 6 ا ميلا مضل )ع 0 دمحا ونا انثدح لاق ىزارلا ساعلا وبا

 ركب وبا انث ) حصا بحاص ىا ( جاهلا نب ملسم نيسحلا وبا انث ) نايفس نبا ص
 ءازلاو ةمجيلا ءانلاب مزاخ نب دمحوهو 6« ةيواعموبا انث ) مهركذ مدقت 6 ةسش ىبا نا

 نباو قححاو دمحا هنعو ماشهو شمعالا نع ىور مالسالا ظافحو مالعالا دا

 نا ناكل عوار” ندب ىلا( منع الا نع 9 ةتسلا ةكالا هل جرذا انج ناكو نيعم

 ( هاربا نع) ثيدح ةثامالثوفلا هلقلخو عن وو هبعش هنعو لثاو ىباو نيرزو 3

 دوسالاهلاخ نع ىورو اهنعىللادت هللاوضر 32 7 هنقفلا ىفوكلا نارمعوبا ىبختلا وه |

 ديزي نبا ىا 6 دوسالا نع )ل ملعلا ىف اسأر عرولا ىف ابحت ناكو ةعامجو ةمتلعو

 محو رضتحم ىتح موصي ناكو ةرمعب ةرم لك ةرم نينامت جح ذاعمو ىلعو رميزنع ىختلا
 عبش ىتحلكأ ام ىا ةدحوملا رسكب (عبشام تلاق اهنعىلاعت للاىضر ةشئاعزعإل نيتليل ىف

 ةيقوفلا ءاتلا رسكب 6 اعارت ) اهيلايط ىا (مايا ةثالث ملسو هيلعىلاعت هللاىبص هللالوسر )

 سدلور زيخ نم ىبلدلا لصاىف عقوو اقلطمىا (زيخ نم ةالاومو ةعباتمىا عبات ردصم

 رخاواىف ثيداو هاضقو هردقامبسح ىلاعت هللاءافوتنا ىلا ىا (هلب-ىضم ىتح الربلا نم

 هلا كنيؤخشللوا هريغلوا هلىا (ىرخا ةياور ىفو)ل اضيا هريغو ىراخعأأ هحرخا دقو ملسم
 هلع لديو - ةوسن ىف م هللا ىا ءاشواو نيعباتتم نيموب ريهش زيخ نم ( ىحلدلا

 هللا هاطعال لوس نا بسال ناكل هللا لوسر ءاشول ربدقتلا ناكول ذا 6 هاطعال )' هلوق

 كادطال قاب( لان )نع ملام ىا مضيو ءاط رسكب طوخ الاثلا) !ءانقع, ىلا قطغالاوا

 ةيلعىللاعت هللا لص هللا لوسر لا. عيشام) امهلىا 6 ىرخا ةياور ىفو ) لابخ لالخفف

 ىلاءأىا نع ةدايز ةخن ىفو © هللاقلىت>) هدهزةرثكلواهدوحو ةلقل ( ربزبخ نم ملسو

 ةاران) ماسم هاور م © اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاع تلاقو )ل هناهرب مظغا ىا لحو هناش

 ( اهردالو ) بهذلانم ىا © ارانيد ) هتافو دعب ىا (ماسو هيلعىلاعت هللاىلد هللالوسر
 لئاقلا رد هللو رسكتو ءاهلاخثو لادلا رسكب وهو ةضفلا نه ىا

 ىراخلا مهردلا اذه رخآ مهلاو * هب تقطن رايد رخا دانلا
 .رانلاو مهلا نيب بلقلا بذعم * اعرو ن نكيمل نا امه ءرملاو

 وهو نين وكلا ةداعسب زوفلاو نيلقثلا ةاجن هبكسلاىفام كرت امناو ىا ( اريعبالو ةاشالو)ل
 ةيربوج وح ا (ثراحلان: ورمتثيدحىفو)ل ةنلا زونكب رفظ امهب ذخانف ةنسلاو باتكلا
 ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر ىا (كرتامل هنعىراختلا ءاور اك ةبص هيبالو هلنيئمؤملا تاهما نه
 هعورذؤ هسقو هحامرو هقو.س دارملاو هلوا رسكي ( هحالسالا ) ةخحل ىف مك ماسو هيلع
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 و اها مادو لا ىا (بئاكونلا در عيفرو ىلع بطلا :هقلع امم الذ مرتجواولاةيزفاذمو ظ

 اموكح قال ةقدص اهاعحو ضرالا ىلا ريغ ١! نإ برذاآلا ) ةقدص اهاءد اضراو 2( 0

 اهامح ىعملاو عيمجا ىلا هدوع بسنالاو اهل راي هياوكل اهراع نكح قيرطب هنع ةملع

 ةقدصوهف هانئكرتام ثرونال ءابدنالا ريشاعم نحن ثيدح ىف ققح مك ةقدص هتوم دعب
 تلاق ) هريغ كرت هلا تبث نا هوو ركذام الا هب دعي ايش كرتام ىا غرقم ءانثتسالا مث

 ةادتا ماللا (.ىتب ىف امو تام دقلو 0 ناؤئشلا هاور امك © اهنع ىلاعآ هللا ىضر ةشئاع

 هلكأب ؟يثنالا ىه ىف نسل هنأ كك[ باق تامدقل هنلاو وا دق وهل ىأ هيااح واولاو هع وأ

 هنآ ذلكيلا صخحو ةاح قد ا حنو ريبك عم بوكس رو2#و ريكيف حدب د ود

 يادلتسإراف ني دعت ىاوار>: عب © كيف زيف 2 ءانثتسالا ىلع هصن زوو ةيلدءلا ىلع هعفر

 حاوعلا ىفو اضا فرفرلا وهو هظفح داريام هلع قر تنلا راددح ُّق ضرالان ع عف د

 قفتم وهو ىنفف هتلكتف .ىلع«لاسنط,: ىتح .هدلنم .تلكاذ ثم دججبملا ماتو قاطلا هش ىرلا

 هلعافىذُحو لوءقملل ىن ©( ىلع ضرعنا )2 ىلا ةاست ىا ©( ىل كاقو ) تلاق مث هيلع

 ىا ( ةكم ءاطن ) ىلجال, يلهو: ريصي ىا ثيناتلاوا نيكد لاب 6 ىلله# نا هلالالجا

 امو عوجا )ا ىل ربا" (يرايب#' هاراتخا الاقععا 7 ١ تلقف اهذ ) اهل.سموا اهاصح

 ظ هلاراقتفالل قت هبال همدقو 1 ريصأف ( انفو ىا امون عودا نا ديرا لب ديراال ةانعموأ

 (عامو عبسشاو ) 7 4 5 ضرع ا ةغلاسمو - لاكن الل ا

 . اذهو روكش رابص 3 0 ين ىلاعت 6 ريشن ةلاو ثيدحلا م 4

 لاذتا ىا 6كيلا عرضتاف هيف عو>ا ىذلا تم هلو لاخلا نسح نم انت لك

 ا ىا 0 كدحاف 0 ىذلا + م لمؤا ام 2 0-0 لاو

 هدب قيامتو يو بجوملا ركشلا ىضَتَس ةمعنلا ماقمو اهسال 0 ىلوا ل
 ش كلي دع عل 21| اكلي رك ناو تالاز كغ دش ”تيجع اذا: لئااققلل ”ىاتمرتلا اراك انضبا

 ركذب ناىنشي ناكف تاق ظفللا اذه هاورنم ىرداال ىجلدلالاق (رذا ثيدح فو كندمحو

 ٍليربج نا ).ةزيتع نك واهمالك نم لآل او ىنملا اق ةلادباؤم قوكل قعا ذهن ءاور نك
 ارقا سوماقلا ىفو كيلع ماسي ىا 6( مالسلا كورس ىلاعتهللا نا لاقف هيلعلزن مالسلا هيلع

 ش ءالسلا هتأرقا لاكالا ىف وابوتكم مالسسلا ناكاذا الا هارقا لاشالو هأزقاك هغلنا مالسلا هيلع
 نايم ذا امهليقو ءايلا جت ' مالسلا كيلع ارق ه تاق اذا ايعابر ءايلا م هل مالسلا كنرَش وهو

 ةففالشإ كل ناسخ هن اك ماللسأ ١! انالف ًارقا لا هلوش ىجلدلا حطب عقد اذسهبو |
 تت ال دل سم حس تار 17و متسع اقل اة ةاقاقللا 3 وب لأ -5 . ١
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 أ .٠.٠

 ةكمن انما كعلم هال تلا ليف قلو دانكملا ىزمل (ةف بلكي كبح لح ناريس 9 لناعيجا ذا

 ناهدلا. لافبري لا( (6 وكتاو الهذ») انيفاتضصاؤااهعاؤنإبإ لاقملا دع ليننحو ا ءالهفاز طازو

 قرطاذ) 3 تل ةديصامو امهسامو برغلاو قرشلا ةهج ن٠ ىا (مكاغخ كنار

 داو. امابف رف د رديف 9احا فوكشسا هيكون داما ىف أ ارد وددت فانك عع

 راد ادلا نا لب ربح اي لاق مث ) ىرايتخا ىلا ىنكت الو ىلرتخاو ىلرخ مهللا ةاعد ىف |
 عينا قاب( اهشع أ لكم بقل انو 4116 لشكر :سويوفر اخ ١
 اهئانغ ةلقو اهئانع ةرثكو اهئانف ةعرسس نم ايندلا ةقيقحي هتفرعم ةلقل ىا 6 هللقعال نم ) ١

 دا ياسإ كش ”لترتح هل لاف 2 اكزد تانغ رخال "ازتان انما ايناكرشا هكيكور

 اك ورفا فامنخم سيف الن اييهالي أو هويتها هتاموأ طاع 6 كباس وقفا

 نيذلا' .هللا تش ىلاعت للق .ةريح وبقلاىف نيكلل نءؤلا باوح ىف لي ريتلاف درو ناو

 دمحا هاور دقو اذه ناعالا ىلق ناككما ىلع ناهر ثيدحلا ىف مث ماركلا ىلع ىن“الاك

 ماسوهيلع ل ءأ هلثا ىلص هنا ةلغفاو قهيلاو هل لقعالا ند اهعمجتدو هل رادال ن٠ راد اريدلا

 تيا نا .كيلعت ضرع نأ وما ءلضراالا اعاللتنو كيلا عفا تاركمنرام مس _.لابتا
 هللاو كيف ّ هءاور ىو تلق هضفو ا.هذو اوقايو | شم ةماهع لابد كفي ريس نأ

 مآللاودقىدعدك 00 اطنالالاق6ناَتااَق )ناش او راك (اهنعهللا ىضرةشئاعزعو)

 ىور دقو هلقُمملا ند هففحم نا نارهشالا رهظالاو كاننسإ ماللاو ىقانا ليقو اضا دكت

 رهطظا قالا صاصتخالا ىلع هيصن و كارما ل لدنلا ىلع هعفر رو 4 بيع أ انك) انا

 ةياوارىفو «(ءاملاو وعللالا لا انت وقام ىاب ( هكا, اارانن ع وتننامب) !هرادق ىاإ ( ا ريع مك )

 ابا توم قو 20 21 كالهلا نال ضيقو اقل 2 باوصلاناب ضرتعاو '

 تاشيلاب لق نب فدوت باح دقلو نوعرف كل نءؤم لْلَع ةاكح (ىلاعت لاو هنا هعقد قع أ

 هللاىلص هللا لوسرر) تام ىا كاله لاق ةخطسأو كله اذا ىتح هب ؟ءاح امم كبش ىف مئازاف

 ةريعالافربل ازيذ نع اللضف ىا )2 ريعشأا زيخ ن٠ هدب لهاو وه عبشل مو ماسو هلع كاملا

 زم قلاوهجياه نا ىدراك سايعنيل لاقل داني. فال عمي وانك ىا جو تايفتشاو

 اراشعا ىا © كل ) ىلاعتو هنا هللا ىا 6 لوشو ) هدربو مالسلا ارش نا ىلع هلم“

 | صوصخم ال ظفللا موم“ل ةربعاا نا عم ةرخ الاىفو ايندلا ةوطاىف تباثلا لوقلاب اونمآ
 | مارملا بسال هللاالا هلاال لوق ىلع كمادا ىا ماقملا اذه ىف "ىجلدلا لوقف بسلا

 انا لاق كيفارنا ءااقو دقي نسال قاوك هع مل كك ذي ىلا امر

 1 تنيئافارا نيام نيالو ا دا قار الامر ضيا زوز يتحلل ايم اخ لل داس يع ا ار

 أ لفعفا ا.هذ اهلك هداه ىل لءح نا هللا تل ارت و ناريطللو تبهذلا لاح ىعم كراك ا

 ١ (كله) ديح دنس رازبلاو ىذمرتلا هاورام لف( (تضيلغ اخ رابغ نعول نادال الا |

 ا ةفافأ ناو ة_ كاع نعءو ( هريغ ند 4ع لوصح ند هم وهفم راشعاب هدب ن٠ مث ود ا

--- 



 تيا ٠١ نس
 ظ اهذ ىا (.ةساتتملا ىلادهلا هلهاو وه تدب ماسو ىىاعت هللا ىلص هللال وسر ناك ) - و

 | ( نودحبال) ىلوالاب وهف هلها نموا ىلعالاو لالا هنال هم لاح ( ايواط:) اسهيايا

 ناب ءامالل ءاسثعلا ىلع راصتقالا لعاوهلقا دك 1 وهو ( ءاشع )ل هلهاو وهوا هلها ىا

 هللاىلص ةللالوسرل كام لاق )ىراخغا ةاورب © هنع هللاوضر سنانعو ) ءادغلا نم مهالا

 ىمرك و# نمديلع لكؤي اموهوا ةدنام ىامضي وهلوا رم دكب (:ناو> ىلع ملسو هيلع ىلاعت
 كووول كا ىلع ةداتقلئسو وسلا ءانحنالا ىلا اورقتشالثلنيهفرتملا ةداع ىلع

 عقلا اف زوحو ءارلا ديدشتو ةثالثلا مضل , جوف فرالو 7:ضلا) لع لاق ةياوصلا

 ةداتميام هلاثماو هيف عضوبام رثك او برعم ىسراف مدالا نم ليلقلا هيف هلكت : ىغص ءانأ

 تال 7| اما ففارطاىف تاسغرملاو تاىضهلانم اهوحنو تاللخلا راضحا نه.نوهفرتملا

 هققر ةعساو ةفغرا ىأ لوعفملا هغصن 4 قفص ١ ىضاملا لوهخلا ةغيصل ( هل زنخالو )

 ةاش يارالو ) .ىراوحلاب ىعملا ضيبالا نيللا ليقو لاوطو ليوطك قاقرلا ىعسشو
 عزتي ناب اهطعم ا هدلجن .اي وشم .ىنعع اطوعسم ىإ ,لوعفم ىنعع لصف ( طق اطيب

 مارش الاو تاسايتلا ن ٠ اهطبىفام جارخاو تاروذاقلا ن٠ اهفيظنت دعب راخلا ءاملب اهفوص

 معلا راغص ىفالا 1 طععلاو تاحاحدلاو سؤرلا م كح انكو تاياورلا ح”ا ىف

 ىلاعت هللا لص هشارف نآكاما ) نيس ا ةناورب ( اهنع / فآضَر ةقناع نعو )

 0 ادل> ىا نيدتفب ( امدآ هيلع ماس ىذلا ) اهلوش هتنب أك صاخلا ىا 6 ملسو هيلع

 لاخا سس لوا ماللاثنثكي ( قلءومح 7 دوسا ادلج ىلع دلا لاقؤهنمرخحالا لَكَو

 ناك تلاقرل ىذمرتلل لئاعلا ىف مك نينمؤملا مارمع ةنباىا ( اهنعولاعت هللاىضرةصفح نعو )ل
 ىلدلا لصاىف عقوو ىلا بوسنملا ىناكمىا © ىتيبىف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا شارف

 رسكب © امته ) ةياورلا تو ىف مالكلا امناو ةسالملا ىنداب ةفاضالا حكنو هتيب ىف ظفان

 هب وطن ىا ةففخلا نونلا رسكب 6 هينثل ) دوسا رعش نم ليقو ضيبا رعش نم اسالب ميلا

 نان ىرخا ىفؤ' ردصملا ىلع ريك ذتلاب نينن ةخسش قو نيتفطع ىا ةلثلا رسكي 6( نتن )
 عبراىا 6 عبراب لل هل ءانينتف ) هتقو لكفف هثداعو هاد ن٠ اذهو ( هلع مانف ) نيتيمىا
 هرون دوهشىف هقارغتسال هب ءادّتنا هروعش ريغنمهيلع تابو تادايزلا باب نه ءاملاو تاقاط

 انركذف) مالعتساوا ىراكتا ماهفتسا 6 ةملالا ىل متشرفام لاق جحا الق 7 ءروطح دوحوو |

 قداع قفو ىلعىا 6 هلاحن هودر لاقف )ل امفنو ةحار هل بحوبل اعبرا هيلث ىا 6( هل كلذ |

 مايقلا نع ىتتلغشوا ىتعاطفف ىروضح لاك ىتتعنم هتنيل ىا 6 ىتالص ةلدللا ىتمنم هن :اطوناف 0

 ضع؛ىفىا ( انانحا ماس )) هجام ناو ىذمرتلاو ناذؤشلا ءاوراك 6 ناكو ) ىتءارقو ىتالضل

 (رئؤب ىتحإل فعسنم لوتفم لبحي جوسنم ىا ( طيرسشب لومرم رب رس ىلع ) تاقوالا

 لبق هنيبو هنيب لئاح ريغ نم هيلع دقرب هنوكل ( هبنجىف ) طبرشلا ةنوشخ رثا رهظي ىا
 لوالاو ةيليلعتلا يل ةفدايمم لبقو ةيضاملا لاخلا ةءاكح ةيعراضملا ةغيصلاو ةشسادسا ىتح

 ينتحل يفز يع مترزل ( *لتعمل تلاق اهنع ىلامت هللا ىضر ةشئاع نعو ) ربدتف رهظا |

 ) ءذديرَهَع )

 وح هد



 هم م١١ زو
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 نوح | الاتيان إ ىأ يلم انقذ لسلإ ةلماسم هتلماعم مت لييبا ةيش فالي و .لتابوإ هايف

 فائلاو عوجلا ضيقت لوالا ليقونكسيدقو خا ردكم (اعج ماسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىبلا

 اهدازمل علو ادبا.ىا ( طق.)لماتفزيرقلا ىلع. هبصن ذا: لوالا وه لوعملاق ءوشلانم عيشام

 ةثاثم ديدشتو ةدحوم مضب 6 ثب لو ) هلامكل بسانم ريغ اطرفم اعشوا هلاوحا بلاغ

 هتباكح قيرطباالو هتناكش ىا 6 ىوكش 2 لقلي رسشنب مل ىا هيناث رسكو هلوا مضب وا

 بوقعي نع ةباكح هلايا نعيىف ىلاعت هلوقل هتاحوزو هباحانم 6 دحا ىلا )ل هتالاح عيمج ىف

 ةمزالملا ةحاحلا ىا 6 ةقافلا تناكد )ل هللا ىلا ىنزحو ىْ وكشا امنا لاق هالّسا ام ةدشفف

 ربصلا ليضفتىف ميرص اذهو ركشال ىضتقملا 6 ىنغلا نم هيلا بحأ الربصلل ىضتقملا رقفلا نم

 مكلام نول وا درو دقو اذه ةيهقفلا ءالع رثكاو ةففوصلا ءالجا هللا بهذ مك ركشلا ىلع

 ديبع نب .ةلاضف نع ىذمرتلا هاورام ىلع ةحاحو ةقاف اودادزت نا متببحال هللا دنع

 ىا ماللا ديدشتو ةمجملا ءاظلا في 6 لظيل ناك ) هناو ىا ةلقثملا نم ةففخم ( ناو )

 برطضيو بلقتي هنوكلاحىا 6 ىوتلب )ل ةروسكم ةزم#« 6 اعئاح )راهنلا لوط نوكي
 د د هتعذل ةرارج لدجبا قمراوا:اهتغ وطن رارعسأ نما قا عوملان نم هتلل لوط )

 نع هكردتسم ىف عاملا هاور اك عيجتلا سعب هناف عولبا نم كب ذوعا ىتا مهللا

 ىضر ىلع ءاس ىرخالا ىلع هلق لاقاو ايندلاىف هدهز لام 2111010 وقعا |رواعتتإف

 مون مايصوا الفن ناكولو هيف ىذلا ىا © هموب مايد )ل هعوج ىا © هعتمي الق ) ىلوملا

 لان م هلعمسربامو ىنتاا ىا )َ ءاشولو سلا ودش ضعب ناس اذهو هل. قتسم ىف هتداع

 اسال هاعدتسسا ىا 6 ضرالا زونك عيمج هنر لاين) (ىدستلاةل وشو والو دانا | عصحلاو

 رهظالاوهو اهرحو ىنملاىفرهشالا وهو اهيصنزو# © اهرامثو )ل هالوم هيلع اهضرع دقو

 ذيدغرلاو (: دغرو رااهسازف باوغو انيهدئاوف عيمج وا اهراجشا رامث عيج ىلانئوبلا ف

 انيتفثم/ثيظو اهتم ةعسدى ا (جاهشيع )0: قومانلقلا اان: لع وكخيياو نوم

 راند ىا 1 عوللا نم هبا هنطب ىلع ىدِس جاماو هب ىرا ام ةهمحر هل با كيك نقلع)

 © لوقاو ) هسفن ىلع مهرثؤيو هلها ممطي ناك هنا ىلع لدب اًذهو هب صتخنا هعوج

 ةرارمو هتدشو ع وجلا ملانم هايدافت دملاب ( ءادفلا كلىسفن )ل ذئنيح لوقا ىلا لاطاو ىا

 تاصوتو ةغابلا نم تمهسوتول ىا فاق مضب 6 كتوّشامب ايئدلا نم تغايتوا )ل هترارح

 هذ هنه ىلوا ناكل ةداععلا ةدايز ىلع كنعيو ةعاطلا مايق ىلع كءوشام ردَش ةعتملا ىلا

 زوجحمو نسحا ناكلوهو روبشملا ريدقتلا نه نسحا هانردق امو ردقموا باو ةلاحلا

 باوإلا نم ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنعردصام هانرتسخا ام ىلا ريشيو ىتللوا نوكي نا
 ةيماهفتسا ( ايندللو ىلام ةشئاعاي لوقف ر باوصلا وه هراتخا ام نا ىلع لادلا
 نوكي نا زوحم لبق ىناشلتلا لاق اهيل ىل لابقا الو'اهنلا ىل ة>احال ىا ةيراكنا
 ةفانامن وكب نا زو< لقو اه بعرا ىدح اهعم ىله<و ةفلا قا هردّهو هيماهفتسا|م



 مك ما؟ 1-

 ( اذهنم دشا )وه ميظع سما ىلع ىا ( وهام ىلع اوربص ) مهلحاو مهلكىا 6 نمرلا نم

 لعقلا ىذا ةدلسش نو مهصعإو عوخلا ند تام مه دعل نا ىور ال ه.طع راصد انا امم .ئا

 ىنتثح اهف ىلاعت هللا ىصخ دقو تاهاءااو :ضارمالا ةدشو تاحارخلا ةرثك نم مهضعإو
 ىل_سرلا ن٠ مزعلا اواوا ربص اك ريصاف ىلاءآ و هناحمس هلوش مهن ءادتقالا ىلع ىنضحو

 بدلا صوصخال لفللا مو ةشلنلا و باتكلا 1 ةربعأ| نا ىلا ءاعا هفو مهل لوعسسا الو

 ةعسلا مهب رنه اولطي ملو ربصلا ىضتَس امم اهيلع ا وناك ىتلا ىا ( مهلاح ىلع ا وضف )

 أ

 ' نيرياص اضع نيضار ( مهبر ىلغ اومدقف )مهل ام نسح لاكىلا ارظن ةرضاا عفدالو
 | مظعا ىا ( لزخاو ) هيلا مهعجرم ىا ( مهب ام مركاف ) ءامعنىلغ نيركاش هنالب ىلع

 ةيكسم ىافن ىراف ىا ةدحاو ءاس ةخحلىفو نيئاس 6 ىحتحا ىندجاف ) هيدل ( مهباوت )
 (مهنودادغ) ةحوتفملا داصلا ديدشُنب (ىبرصقب نا ىتشيعمىف) تمعنتواىا ( تهفرتنا )
 اهلا اوم 'ىدنماامو )ل مهتامح قوف نوك انا ىتمهو مهتجرد تحنو مهتم نود ىا

 ايندلاف ىا 6 ماقاافتلاق ) ةلااىف ىئابحا ىا:(قالخاو) ةلمجاىف ى١(قاوذاب قودللا ن

 هتماقال ةياغ (ملسو هيلعىللاعت هللاىلص ىفوت ىتح ارهشالا ) كلذ هلوقدعب ىا مضلاب ( دعب )

 نا ىلا هلم .عيمج ىف رقفلا هرايت>ا ىلع لدب اذهو هير ةمحر ىلا لقتناو تام نا ىلا ىا ظ

 متاحىبا نبا ىور نكل ثيدحلا اذه ئور نم ردا مل ىلامت هللا همحر ىجلدلا لاق هرم

 مْ اًكاص لظ مث هاوط مث اًءاص ماسو هلعىلاعت هللاىلد هللالوسر لظ تلاق اهنع هريسفتىف

 ضر ملىلاعت هللا نا ةشئاعاي دخل الالو دمحل ىنذنال ايندلانا ةشئاعاي لاق اًءاصلظ مث هاوط

 نا الا ىنم ضرب ملو اهبوب# نع ربصلاو اههوركم ىلع ريصلاب الا لسرلا نه مزعلا ىلوا نم
 ىدهج اوريد كنربصالهللاويناؤلسرلا نم مزعلا اولوا ريصا ريضالاةفمهفلكام ىنفلكي

 ىتقاف نسانلا لقعا ىلع ةقدص ىلام لاقنم ىهو ةلئسم انه ىناسلتلا لاق هللا.الا ةؤق الو

 اودشناو ايندلا قاطنم لقاعلا نال' داهزلا ىطحي هنا ىلع ءاهقفلا |

 اهاوس احوز نياطاو * اثالث ايدلا قلط

 اننعانأ نم, قلادكلتبإلب ا ءاونم ةيلمواز انها
| 

 | اهافق كلطعت ىهو * اهانم اهطعتتنا

 اهارو كتلو انعم # اهانم تلات اذاؤ

 لصف جل
 (هلهتعاطو) هير نم ةخنىفو هلعافىلا فاضملا دصما لومعم 6 هير هفوخ اماو 2 ثلاث ىا
 هيرب هلع .ردق ىلعف 2 ةيفكو ةنك ىا ( هتدابع ةدشو ) هنالاح عيمج ىف هدايقنا لاك ىا

 هللاىلص ىبلاىبا © لاق ) هلعردقىلع ركذامنوكائا (كلذلو) هتمظعب هتفزعمرادقع ىا

 ( ىلا: )

 غظ11 ا همم ..--. بح
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 ديدات( كلتع قنا طاعتويا )أذل نانو راهو وفك قمل فا شجي 9 ماسو هيلع ىلاعت ظ

 ثيدحا قالطا ةيوست ىلع ةلالد هيفف 6 هيلع ) ىنارقا نيب ىا 6 ىنءةءارق ) ةيقوفلا ءاتلا |

 ' ماللاو ةدحوملا م هنا( امنا رطلا م ءاقااؤرا*رل انمدقتا فل ب مع ةءارقلا ىلع ظ

 ْ 4 ىررفلا هللادع ونا ان :"ئزؤاوملا 55 ا ( ةدح والا رم »9 قشارقلا ندحلاوا ب 0 ٠

 ١ ا
 ا ) 2ك ىحن انث يصل تحاص ئورؤلا ىأ ) ليفعتل 64 ني ان ريكا د - 21

 ناك ىبهذلا لاق !قالعستالا- .ةفيتتاو هب جد ال ماحوبا لاق ثدالاو كلام نع ىور ريغصتاا

 ظ ىراذلا هب جتحا دقوال كعك ىلفلا لاق دحاو ريغ هّقنو هنا نازيملاىف ركذو ماعلا عساو ةَق

 هللا ناو ءاطع نع ىور هرصع لها ملاع دعس نا ىا ) ثديالا نع اودتعا كولا

 ناك قلخو ةنتك هنعو نيالا نو الحر نيسمحو افس كردا ةيلخلاىف ميعاوبأ لاق عفان و

 هلذد ناك لدو هب ذك هعاضا نكلو كالام 1 ند هّقفا ثدللا ىئاشلا لاقو ماعل 3 كلام ريظن

 هدف اق 2 .ط كللام ه لا ىدهاو 2 دقو 14 4ك لع تدحو اش رانسد فلا نان ا هدا

 ىرد>لاق ةبشلا مداخ واول نع معاون جرخاو راند كفا قطلا ىلع هللا درف تطر

 نكن قلاط تنا نوراه اهل لاقف مالك رفع> تش ةدسز همع تنب نيبو ديشرلا نيب

 | اف هيلا اهءالع رضحتساف نادلبلا ىلإ بتك مث ار ءاهقفلا عمل مدن مث ةنلا لها نم

 لاف هلاسف ساحملا رخا ىف ناكو دوق ل خش ىقبو اوفلتخاف مهلأسف مهلا شلح اوفا

 ملكتا ل قلانطنوو هانداف للام :هّوملا ريمأ 20 لاف مهذ رصف هتك هشلح ُّى نينم ّوملا ريما "هاذاذا

 لصت ىد نينمؤالا ريمأ اي يفصل لاف رضحاف روصو راضحا سهو 9 لاق ن امالا ىلع

 ناتنح 3 ماقم فاجأ ناو كل اتفت هلوق ىف | قضي 1 لعفف أ 53 رفاق 7 ةرو8س نللا

 10 7 ئهؤملا رمااي لاَ نوراه ىلبل اع كلذ دتشاف هللاو 3 نيئمؤملا ريماأي تلقا ةلاق

 نيم ٌؤلاريمااي كاتن كلالذ لاف فر ماقم فاخاىنالق لاق نع 17 عرف ىد هللاو لاو كلا

 دشرلا لاقف رتسلا ءارونه حرفلاو قيفصتلا انمع-ف لاق ةدحاو ةنمحب تسيلو ناتنح ىهف
 هصايالا ريصمي دحاو فرصضتنال ناو عاطقاب هل صماو عاطاو رئاولاب هل ماو هللاو تنسحا

 نيتسو ةئامئالث ىلع قدصتب ىتح موب لك ملكتيال ناكها هتمح رتىف اوركذ دقو امركم هفرصو

 هل ج رخا ىليالا دلاخ نبا وهو ىفاق حنو ةلم* مضب ( ليقع نع )ل ةنسلا مايا ددع انيكسم

 ةدددقملا ]ةيذعل عشرا لايملا نب دعب ,قعاو) |ئىرشلاب وخلا جسار ةن( نبا رع 0 زةتهلا كفل

 رركت ىلع لدي (لوَشب ناكهنعهللا ىضرةريرهابانا) مهتاداسونيعباتلا ءالجانموهو رسكتو
 الياق مكح' ىلعا امنولعت وا ماسوهيلع ىلاعت اياهم ةاويامالاجي هنع ثيدحلا اذهاهعاعس

 نازل او )كيف اًضا معلا دمحا ىورو قئاقدلايف قترازعلا هح رذأ )ع اريثك من كلو

 هاوروبارمشلاالو ماعطلا مكل غاساملو رذىبا نع احلا دازو سنانع هنا لس
 للاى لا نورت تادعصلا ىلا مترو ةداي زب ءادردلاىبا نع ىتهيبلاو كانحلاو ىنااربطلا |

 اطخا دقو انخاشم ضب وا قباسلا انش ىا 6 داز,) نومي الوا نوت نوردت ال ىلاعت
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 ناريدقتلا ريصي هنال ملاسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبتلا وا ةرب ىهوبا داز ىا هلوّش ىحلدلا

 لقعلا نم ةرذ هلنه ىلع ىحال ءافيقتو رذىناىلا هعفر ىسعىبا نع اًساورىف داز اهدحا

 نئا ( ىدمرتلا ىسعىبا نع 2( اننءارق ريغ نم ىا )َ اًساورىف ) لقنلا بتاىم كردي ىذلا

 اعوفصصهل وق ىف ىا ( هنعهللاىضر رذىباىلا ]هيد واهدانسا ىذمرتلا ىا ( هعف ر)ننسلا بحاص

 نا جرخاو افوفوم رذىلا نع ىوربيو سرغ نسح لاقو دهزلاف ىذمرتلا هب حرص (ك

 رصباىا ( نورتالام ىرا ىنا ) اضيا هعفرو ىزارلا ديمح نب دمم هءاورو هوح هيف هحام

 توريملا ملاع رابخا بئارغنمىا ( نوءعسالام ععماو ) توكلملا بئاحتنه نورصبتالام
 اهل ىتشبو ىا لوهجلا ةغصن ( اهل قحو ) تتوص ىا ءاطلا ديد 6 ءاعلا تطا )

 ققفلاك اتنطا وج قو رنتك الطهو اقلا ناك ةكئالملان م اهبلعام .ةزئبكذ ( ظنت نا )

 شرعلاثيدح هلثمو اهةلاخ ةمظعل ارب رقت اهل طبطامت نكي ملناو اهتزثكب جيولتال ليثت وهو

 طبطانا مواءملا نهذاهلمح نع هزعو هتمظعن ريدا لحرلا طيطا طئيل هنا ولبفارسساسكم ىلع
 ( عباصا عبرا عضوم اهيفام )ل ِهِلَن نء هقوفام ةوقل نوكيامنا هكارب روكلا وهو لحرلا

 عض ومهوهو فزراظلا لعاف نه لاح ( كلموالا ) ىننلا فرح ىلع هداقعال رقتسم فرظ

 ريعملانم لاح ( هتلادجاس )ل ةنيبج ىا ( هيج ) نيوتتلاب 6 عضاو ) كلم هيفوالا ىا

 الئلق مك ) لاوهالا مئاظعو لاوحالا دئادش نه ىا ( معا ام نولعنول هللاو ) هلبق

 ءاكلل ةلقلاو نوخاا ةلباقم هئفاؤ.وأ تاؤح فينس طانلا مسقلا باوح »6 بلك تكي

 ةباتكلا طءيضب قال ليقتاعاو مدقتو طبر مدعو طخ ىحلدال انه عقوو ةزكلاو

 ( شرفلا ىلع ءاسنلاب متذذلتامو ) باوصلا جه ىلع هحالصا نم دبال بابلا ثيدحالو

 عج نيتمت 6 تاددصلا ىلا متحرو )ل عماب عملا ةلباقم ليبق نم وهف شارف عمح نيتعمب |

 نوعرضتنو نوثيغتستو مكتاوصا نومفرت مكوك لاح ىا ( نورأجت ) تاقرظلا ىا دعص

 عقوو تينتو تببحال ىا ىلوالا لادلا ربكم 4 اخ دمؤل قالا ) مكتالاح مج ىف

 عطقت ىا لوهجلا ةغيصب 6 دضعت ةرجش ) ىتتيل ةياورىفو لبق واولا ةدايزب ىحلدلا لصافف |

 مارملا ن قيسامت هصوصخب ىا © مالكلا اذه  لقنىا لوهجملا ةغنصب فاشتسا ( ىنور)

 هعفر ريغنم هيلع افوقوم ( هسفن رذىبا لوق نم دضعت ةرعش ىنا تددو ) هلوق وهو |

 ىلعتفقو امو ىلحلا لاق عوفرملا هدانسا نم ىا 6 جحا ) فوقوملا هدانسا ىا ( وهو ) ظ

 تيآر من ةوبنلا مالك نم وسل انس ه نأب تعطق لب وط ن نءذ نم هرخآ ىلا تددو هلوق

 ىضاقلا مالك تيآد مث جردم هنا لاق هلنيعبراىف ىئاشم خمياشم نم انيرخاتا ظافللا ضعب |

 خعياشم ضعب هركذ ىذلاو ةصاخم ىهام ةراسعلا هذهو ع<ا وهو وذ: لاب كاوق نفسنا ظ

 ىلع < ”اوهو هلوق نون دقو ىهتنا ىلرهظب امين باوصلاوه جردم هنأ نه يا بكم

 هلوقب هنيب مث ىهاظ وهو ىنعي داص ةطقنو واو ةدايزب جاو وهو هلصاىف هل عقو اب ىحلدلا ظ

/ 

 (هزئاو)

 هنردنعهةناكع معا ماسو هيلع ىلاعت هللأ ىلص هن , وك عم هلاح ىإلاو همالكب هبشا هنا ثيح نءىا 0
 ك0 لما



 عقيق ماو ذو

 قحالفالاو هياورلا همحىف مالكلانا ىنحالو ىهتنا هاطعاام نود هيلع ىنَع نانع هزااو

 هاديه يقم خام وخلا ةللخ نعر اعتسااعا ةواكل اذه !لئانثم لال ةياردلا /روهظأ:ةديو
 قباطملا هنا لقعلا ثيحنم ةزئاحلا هتبوقعا ىضتقملا هط# تعن ةعلاطمو هتمظع فصوب

 همكحو هناضقفف الداع نوكي هضراو هتاوهس لها بذع ول ىلاعتو هنا هنا لقال

 لافي[ يف .طيسلا هل لضحت لاخلا د كومن ,ىلا فاننا يف «نولكيش مهو لعش امع لئسي الذا

 اذهبو لالكلاو لالا قيضو لاخلا ضيقىف عقو لالحلا تافص علاط نمو لاقملاو

 هناسل لك هللا فرمع نم نيرخا لوقو هناسل لاط هللا فرع نم مهضعب لوق نيب عمجم

 نيقفانملانم لجرب ىم هنع ىلاعت هللاىخر رمح نا ةيلحلاىف ميعنوبا ظفاحلا ركذ دقو اذه

 ىلاعت هللا ىلص ىنلا عم لصت ىلا هل لاقف ىلصي ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا و سلاح

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذف كلمع ىلا ىم هل لاقف ملسو هيلع

 ىنغ هل نولصي :ةكئالم عبسسلا تاومسلاىف ىلاعت هلل نا مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف

 هيلع ليربج هاناف ايش هيلع درب ماف لاق هللا ىن اي مهتالص ٠١ رمع لاق نالف ةالص نع

 هربخاو مالسلار مع ىلع ًارقا لاقف نالف ةالص ىنغنع رمع كلأس هللا ىت اي لامتذ مالسلا

 ءائسلا لهاو ثوكلملاو كلملا ىذ ناحس نولوّه ملا موي ىلا دوج ايندلا ءاعس لها نإ

 مايق ةئلاثلا ءامملا لهاو توربجلاو ةزعلا ىذ ناحبس نولوّه ةهقلا موي ىلا عكر ةيناثلا

 عضوم اهيفام ثيدحلا رخآ ىفو ىهتنا تومبال ىذلا ىلا ناميس نولوب ةهقلا موي ىلا
 ءاوراك ةبعش نباىا (ةريغاا ثيدحىفو)ل هلل ادجاس هتهج عضاو كلمو الا عباصا عبرا

 صاعلا نيبورمعو نايفسوىبا نء دايز ذك اعلا ةاهدنم وهو هنع اهربغو نازجشلاب

 لع, ةارغا ايلا. مالدسالا قت يعل نصحلا» نسوا قبا لاق (نانفكب ان نتسةيذاتفاو, |
 ىا (ةامنق. تحت ئد) لللا ةالص:ةرثك نم“ ىا (ملسو هيلع ىلاعت "هللا لص هللالوُسر

 ىف رقتستف لفاسالا ىلا داوملا بصتتف مايقلا لوطنم كلذ امنا قوزرمع نبا لاق تمروت

 تمروت ىتح هلكل للا ىلصي ناك لبق باقلا ةرارحنم هدعبل كلذو خحتيو كلذل مريف مدقلا
 هلوق وهو هعبتنم ىلعو هيلع هب تففخ ام نا رقلا نم هيلع هللا لزناف مانقلا لوط نم هامدق
 (ةياور ىفو) قشتل نآرقلاكيلع انلزنا ام هط هلوق اذكو ىندا موقت كنا ملعي كبر نا
 دعت ةنز ىلع (هامدق مرت ىتحا) ملسو هيلعىلاعتهّللا لص ىننلا ىا ( ىبصيناك ) هنع امهنأىا
 اطخن خلا ضعي ىفام ىلع ميملا ديدشتت اماو ةياور. ىف م تمروت ىنمب ثروك مرو عراضم
 صاظلاف هنودربال ىتح ضيم مهلوقك ةيضاملا لاحلا ةياكهل ىضاملا نع لودعلاو شحاف

 هل .ليقف ) عفان ةءارق ىلع عفرلاب لوسرلا لوّش ىتح ىلاعتو هناح< هلوق هنمو عوفرم هنا
 ىحلدلازوجو لمحتلا اذه لمحتتأ ىا ماللا ديدشتو نيئاتلا ىدحا فذحم ( اذه فلكتا
 قمعلا م [ؤفلكا ثيدح و نأ رقلا ملعب تفلكك ارا ىلا ثيدح هنمو اللا رسكي فلكم هنوك

 ثيدعلل يسانم وهو علوا حرفك فلك لاق هناذ سوماقلا ىف مل قفاوم ريغ هنكل نوقيطتام



 نوب للان 0 شن ارفاك قابل تيد ماا وهو 5 هفلكاو لام م مث لوالا

 كل رفغ دق ةو) هلوَش ةيلالا لعاب انه درا ولا ب ساس و وه ىنملا اذه 0 يب و
 هللا كل رفغل هلوش حفلا ةروسيف ىلاعتو هناحيس هللا ربخا اك 6 رخأت امو كينذ نه مدقتام
 5 يوضح كنا 2و ردت يق يباب ءانعا دك ويطعالا 08 امو عدا 2

 فوخ ةيلغ ن نع ايمن ةدا.ع / 00 1 ناكل م م كنق روم هاذ 7 الا تاّسس

 قبط ثردحلا ءاحو ةرفغملا نه ىلع منام ىلع انفو -ه ادع نوكا الفا لاق ) ةبوقعلا

 هنا ىلا ءاعا ديعلا ركدففو اد 3 ناك هنا مالسلاو ةالطلا هيلع حو حدم ىف هبإ الا

 هلثهىا (موخحنو) هسوبرلا قوقح ع ءاداق ةغااممو ةيدوبعلا فئاظو مايقلا نه هل ديال

 فاطعلاب خسشلاىف اذك 6 ةربره ىباو ةءاس ىلا نع ) ىنملاف ريسي فالتخا عم ىنمملاف
 ةرب له ىبا نع ةواس ىبا نع طظقفلب هدائساب ادم نقلل لئاقلاىف ال نع راك صهاظلاو

 ىرهزلا فوع نب نمحرلا دنع نا وهو هعسلا ءاهقفلا دحا ىليلح يبان اذه ةماسوباو

 هللاو اعوذ موا افوفوم ىباوكلا هياط ىال ثبدح كلذ نركب نا لمتحمو ةرعشعلا دوا

 هللا لوسر لمع ناك ) ناؤشلا ءاوراهث ىا (اهنع ىلاسعت هللا ىضر ةشئاع تلاقو ) ماع

 ليبس ىلع هكرت ىفانسالف ةيلغاا رايثعإب اًئاد ىا لادلا ركب «ةيد ماسو هيلع ىلاعت هللا لص
 و لمح ل موس أف مادلا ر طملا لصلالا ف ابن 5 هعد اهلوش اهرامع ةلفلظلا 1# مو ةوْدْلا

 إ هل ناك ال ىلا (قيطب ناكا 3 قطن مكاو) 72 مومعىف هغاامملا أهدصق مم غيلبلا همشنلا

 د موس ناك() ايضا اهتءاماي و رزاق قاب تااقو:)) ةخؤاتمللأةئسب .كيوملا ةؤينلا وق

 رطشالا) نظن ىتح ىنءملاو اطاخم نيهحولاب ىورو قبس م غفرلاب ىورو بصنلاب (لوشن

 ميما جبال ردا :ىهزو (0ةنبافشا ماو عقيب بعت كلا نع موتور مودتاالل ا وقعا يعتل نطو
 هدحو سنا.ال مهنع ىلاعت هللا ىضر مهنم ل ( لاقو سناو ) ديزب ةراماىف تفوت

 يطال ايبا .( تنبكك 0, ننعم فلا , معا | اف م ٠. برقا هنوكل ى ؟اطنالا هيلع رصتقا اك

 هتنأر الا) 1 كدت نايءاعم الو عا 2 الو انضم تأرآلا ايلصم لدالانهءارت نا ءاشتال)

 راك!نموهو (كالامز فوع لاقو) رطفاو موصاو ماناو ىلصاف انا اما هنع درو امل ف د

 هياعيلاءتهللا ىلص هللا لوس ر عم تنك ) ىذمرتلاو قانسنلاو دوادونا هنع ىور دقو ةباوكلا |

 هنا. ضاظلاو او 5 38 طظقتسا ام لوا ىا 6 كاتداف ). رفسلاىف ناك هلعاو < ةلذ ما جا

 لري نم تمرر اجت : (ننرزج ه0 يتلا يانا لطي ماق مث )ل لوالا كاشسالاب ىنتك أ: |

 كرتب زاوجلا نالوا اهتمدقهاهن وكل ةحئافلا دعب ىا (ةرقنلا فس ةءارقلا ىأ: 7

 هب 1 رعالو) ةمحرلا هللا ىا (لاش) ا اهفقومىف ىا فكك الا هحر هب 1 رع الفل ان ءارق 0

 ءاجرل او فو ىاقم نيب اس ةقاو .هنوكل ةبوقعلا ن اننا "٠ ىا 6 ذوءتف فققو الا با

 ) ٌقصوو)

 يو مشششش2ٌُل#ل012563136333323 د خخخخخخ]|]|]||]|؟©؟©؟|أ> ب بببابجب7ب”ب77ب77بااالب7ببب



 هت ما 1س

 بر م ) لام كلا لها لاحوه م لامتاو لالجلا ىتءن اظحالمو ءاقبلاو ءانفلا فصوو

 ( كورال ئد'ناحا وشب" ةطايق "وهيا) فاعل ىفإ: انلهفو فاكللا مشب ال

 )» توكلملاو 0 هداسع قوف يهاقلا وه هنا ةءاغلاو رهقلا ىنعع ريح لا نم ةغلا ملل تولع |

 6 ءايربكلاو )ل اهلل عملا دنع نيعتم ىنعملا اذهو هنهاظ كلما نا امك هنطاب وا كلملا ةغاابم

 مسار جسف ىلاعتو هناحس هلوق لزن امل اذلو عوكرلا ف اهركحذ بسانلا ةمظعلا ىا
 ( د مث ) مظعلا ىبر ناس هيف اولوق ىنعي مكعوكر ىف اهولعجا لاق ميظعاا كبر

 ءايربكلاىنعملوعشل هئيعب وا هريظن ىا © كلذ لثملاقو ) يهاظلا وه ام اليوط ادو##ىا
 اهولعجا لاق ىلعالا كبر مما جس هلوق لزت امل هلال دوجسلاف هركذ متالملا ءالعلا فدو

 اضيا ةمكرلا كلذىف ىا ( نار مع لا ارم للعالا قر' ناك هيفاااولوق يا كوخ ق ظ

 لعش 03 ةروس قل لكفف ارق من ا 0 تع هلوقل ىهاظلا وهو ىرذا ىوا ْ

 هشذدح نءو / كلذ ريغو روكذملا عياسلاو ناو 5 عوكرلا ليوطت نم ىا «© كيو نشب

 لاقحا عم ةياورلا كلت ىلع 5 ا"( نانو 9 ماسم ىف ا فوع كاع ودع نا طردت

 اسرق ىا هنا هزي نون يتبل ا سلحو همايقنم اوحن ريع ) ةلاطلا كالت ”ريعىلع هعالطا

 ةيكر فا لاا ةةالطا وطب اههل ابونا لاو ةارعلا ًارقوح) هش د ىا (لاقو) هلوطنم

 ماق تلاق ) ىذمزتلا ةياورب ىا ( ةشئاعزعو (  نيتياسا وا ولسا تاعك عبرا ىف نفاراظلاو |

 كدابع مهناف مهبذعت نا ىهو ( نا رقلا نم ةاا ا ماسسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا لوسر |

 ءاماو مالكتلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسعب ءادتقا ميكملا زيزعلا تنا كناف مهلرفغت ناو
 ةباحالا هما عيمج نع ةبوقعلا عفرو ةمحرلاو ةرفغملا ديري ملسو هيلع ىلاهت هللا ىلص هنا ىلا

 ةردسقلا راثآ نم اهانبب قاعتب امو اهانعمف ربدتلل اهررك امناو ةدارالا تحن مياستلا عم
 اهضعب وا اهلك لمتحم وهو ىلاءالا نم ةللل ىف ىا 4 ةلد كلا راوناو ةزعلا رارساو

 دمحا هاورام اماو فوقولا لاح ةالصلاىف ناك اهراركت نا مايقلا ىهاظو اهرثكأ رهظالاو |

 مهلرفغتناو كدابعمهنافمهبذعتنا ةياب عصا ىتح ماقظفلب رذ ىبا نع عمجدتس ىئاسنلاو
 ماق هنا لمتحف هبأد نم نكي مل هنال هلك ل إللا ءابحا ىلع لدي الف ميكحلا زيزعلا تنا كناف

 ١ ءاخو نيش نك رنا 3 هللا دنع نعو ( عال ىتد رولا ةاللصل ماقوا كيللاعو ا

 ىور م5 مرضخم وهف مالسالاو ةيلهاجلا كرداو ةرصصبلا لزن ىباص نيتمجم* ةددشم
 © ىلصي وهو ماسو هياعىلاعت هللاىلص هللال 5 تدنا /) هنعقاسنلاو ىذمرتلاو دوادوبا

 هيداربو ءاكللا نه نينح ىا ىلؤالاىازلا رثبكب 6 زيزا) هردصىا (هفوطو) ةلاح ةلمح '

 هالقك# ىا(لجر ما زيز 1 2 ملا اشو وةنغعم ءاكلاوه وةمجلا ا اطار نينألا انه

 هلج ر ىلع ميقا هن 00 اذاهن الدب ىعس و حادي ١١ قام ىلعساحن نهردق ميج ع" وم 1 وزؤهو ْ

 هللالوسر ناك  ةحيدخ نم مالسلاو ةألصلا هيلع هسبر دنهوهو ( ةلاهىبا نبا لاقو )

 لاوهالا دراومو لاؤحالا دبا دشب .هلعل, اهمياتتمىا (نازحالا لصاووتم ملسو هْيلعهللا ىلد



 تمدام # ءاطع نبا لوق كاملا امو هنا زحا ىضنقلل اهنا هن ىف واو زك الو الا

 لومحف نزلا نم كب ذوعا هلوةنم دروام اماو © رادكألا عوقو برغتستالرادلا هذهىف

 مكباصا ام الو مكتافام ىلع اونزحت الكل ىلاعتو هناعس لاق اك ايندلاب قلعتب نزح ىلع

 ةلاسرلا ءابعا لمحت نم فلكام همايقل ( ةحار هلّتسبل )مالا ةقاعىف ىا ( ركفلا متاد

 اهانعمو اهاتنم رابتعاب اهاك ثيداحالا هذه قيقحم تطسإ دقو ةداععلا فئاظو نمو

 هريغو ملسم هاور ان ىا ( ملسو هيلعملاعت هللاىلص لاقو ) لئاعشلا مرسل لئاسولا عمجيف
 هنع درو لب دحاولاى ا ( مويلاىف ) هتمحر لئساو هترفغم بلطاىا ( هللا رفغتسال ىنا )

 ىلا وهالا هلا ال ىذلا مظعلا ةدايزبوا هللا رفغتسا ظفلب ىا ( ةرم ةئام ) دحا ولا ساحما ىف

 امك (ىورو) ميحرلا باولا تنا كنا ىلع بتو ىلرفغا بر ظنفل وا هيلا بؤتاو مويقلا

 هيلعىلاءت هللا ىلص هناكوريثكتلاو ديدحتلا لمتحم امهنملكو ( ةىمنيعبس) ىذمرتلاو ىراخملا ىف
 اولا ]ل جالا ةرتاعمو ةقلالا تلاتو ةركفلا ةبراحمو ةمالا | ةوعدب هلاغتشا دع ملسو

 ريل وغلا[ لاك نع هرج ام .ةفيملا َتاَرَوََْب رابسو :بزلقلاو لكألا َةَرَشاَبِمو

 باب دس بنس نع ىلشلا لئس امل ىنعملا اذهاو هتدهاشمو هتبقارم نم لصاخلا رورسلا رون

 نرخ الاو نيلوالا مولعزنم ىدنع ريخ نيلاعلا بر عم نيع ةفرط نوكأ نال لاقف هندافا

 زيجولاو طيسولاو طيسنلا فينصت ىف زيزعلا رمعلا نم ةعطق تميض ىلازغلا لاق دقو
 ةبسنلاب اذهو ىتفارلاو ىوونلا قيرطنم ىبفاشلا مامالا بهذم ةصالخ وه ريخالا نا عم

 نافغيل ها ثيدحىف ىتكصالا نع ىور مك صالاف الاو انلاوحا نم انل ارهظام سانقىلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هريغ بلقىلع اذ هردصول هنا نم ىبر رفغتسال ىناو يلق ىلع

 ىلع نعو ) ةيحو طبه٠ وه ىذلا ةنبر بيح بلق 0 ةقانرار فو هن رمسفل

 هتقرط ىا © هتنسنع ملس أسو هلع ىللاعت هللاىلص هللا لوسر ىلا لقسم ىلاعت هللاىضر

 ةقلخلا لصا نم 11111111 هتعن رش ىلع ةينملا

 لقعلاو ) نوفرعيل ىا سابع نبا لاق نودبعل الا سنالاو نحملا تقلخ امو ىلاعت هَللالاَق
 ىروضح ىف ىلق ساسا ىا 6 ىناسا يبحلاو ) هراشعا لجو هرادم ءانب ىا ( ىتدلصا

 كواس ىف قوذلا بلاطو قوشلا بحاص نال 6 ىكحرم قوشلاو 2 ىبر عم

 ( ىنا هللا رحذو ) نيرئاسلا لّزانم ىف فيعض هريس اهدقافو نيرئاطلا

 . قركذ نم سلجو ىنركذ نم سينا انا ثيدحل ىسيلج نوكي نال ببسو ىمنؤم ىا
 ئبد ىلع داقعالا نا ىنمي ةياور ىف امك هللا يا ( ةقثلاو ) نوكسف مضب ىسنا ةخحسأ ىفو

 دفنب كدنعام ىلامتو هناحس هلوق هيلا ريشي املو ىفبال زنك ةعانقلا درو امل ( ىزنك))
 ' لصاوتم ناك هنا نه ق.سامل ىلقنع كفنال هنا ثيح ( قيفر نزحلاو ) قاب هللا دنعامو
 ئودع هب براحاىنال (ىجالس ملعلاو ) نيزح. لك ٍبلق بحي هللا نا ثيدحلو نازحالا
 .لحمو ىكمحت عضوم ىا © ىئادرربصلاو ) ىاوخا ديك هب ىنع عفداو ىناطيشو ىسفن نم
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 هت م١1 1

 مسا هنا ىلع دللي هزت ىفإو ندم رصقلاب © قضرلاوا) .قاي.ربكو /ىتعفر, نيسو كيج

 هللا باب ءاضقلاب ىضرلا لبق اذلو ءاضضقلا نه ىرح ام عيمج ىف متغم هنال (ىنع )

 نامزالتم ديعلاو هللا ىضر ناب ءاميا هيفو اري ا .ةضانزؤم نااؤسرر ولام: هلاقادقو مظعالا

 ةيترم ىف راقتفالاو نعل نابدهطاب يقال( تار نيعااوو 2 ناكفاب مهناؤ وصب

 .متاو ىننلا هللاو يلاعت هلوق هيلا ريشي ام ةيوبرلا ةوقلاو ةردقلل جايتحالا ىلا ةيدوبعلا

 ةمت نا لاق ناو زجملا' لدب رقفلا ظفل نم ةخن ىف عقوام هحو وه اذه كلكافما عل

 رابتعاب وهامتا هعضوي مكحلا ناف لطاب هنا ىتالقسعلا لاقو بذك ىزذ ارقفلا ثيادحنا

 " اذه.نووكي نا دغسالو: هللا باتك ىف ,درواملةانغف] قباطملا مانم كتب قفال انتم نفل داؤنام

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ةتع ةمعم ام نوع اؤوقوم هيلع ىلاعت هللامرك ىلع ند

 اهعتمت ىلحال ايندلا باب را نا ىنعي © ىتقر> دهزلاو )ل اعوفرم ةقرفتم لاوحا ضع ىف

 ىليم ةلقل اناو اهفرط نم فرط ليصحتأ اهفرح نم ةفرحم قاعي دحا لك اهعافتناو

 ( نيقيلا ى ) اهيراب ىلع اداقعا ايف ىسك اهنع ىدهز تاعج اهلع ىلابقا مدعو اهيلا

 ىلق ةوق ىا ( قوق )ل نيقيلا قحو نيقبلا نيعو نيقبلا مع نم هبنارم عيمجم

 قدصلاو) ىحوتف ةدايز بيسو ىحور توق ىا واولا نوكفد ةؤسأ ىفو ىبر ةفرعم ىف

 .مهقدص نيقداصلا عفنب موي اذه ىلاعت هلوقلو ىينا قدصلا نا نم لبق مل 6 ىعيفش
 ىبأدىا نيتضو مضب ( ىتلخ داهملاو ) ىبر ةاضرمىف ىتافكىا ( ىبسح ةعاطلاو )ل
 قاداعع ةلمح نم ىا © ةالصلا يف ىنيع ةرقو ) رغصالاو ربكالا داهملا لعل وهو ىتداعو
 ةروئأملا ةؤعدلا وا ةروهسشملا ةدانغلا: ةالتضلاب دارملا نا .نلع .ءانننب ىنايانع ةلمخ نموا
 (.هركذىف) ىلق ىفراعم جيان ىا ( ىداؤف ةرمثو ) ىرخا ةياوربىا ( رخآ ثيدحىفو )
 (لجونعىبرىلاقوشو ىتما لجال) ىتلاح لكىفىنمخي ىذلاىمه ىا (ىمعو) ىبر ركذىا
 نيلزبلا و ةندينلا زن: ىلاتكللا ل103 كهاظلو اهلنا دمية نص اقجر اةيالكت دين زارت امن اق حا
 ”لوق اماو ةنبب اندنع نكمل ناو ةنبب نعالا اهاورام هنا هب نظلا نسخ ةجحح ةقث تبث
 هدانسا فالتخا ىلع ءانب هدازفا ضعب رابتعاب نوكي نا لك عوضوم مالا لاق ىجلدلا
 معا هللاو هان (ك

 ارا ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا حك ا. ل ككل

 هه لصف ززجس ظ

 ) لسرلاو ) ةماع مهتومن ىا ( ءايبنالا عيمح تافص نا كاياو هللا انقفو معا ) عبار ىا

 هلوق هريسفتو جتفلاب 6 قلخلا لاكن م ر) ةفاك ىا © مهيلع هللا تاولص ) ةيصاخ ىا

 6 قلخلا نسحو ) بسلا لا ىضتقي امم ىا 6 بسنلا فرشو ةروصلا ندحو )

 لئاعشلا نم ئا 6 نساحلا عمو )ل ةريسشعلا عم ةريشعلاو ةريرسلاو ةريسسلا ىا مضلاب

 | ةيضامللا لوصفلاف اه 1 مدقتلا ىا (تانفملا, هذه ىه.) ةنلعلا لئاضفلاو ةيهللا



 نك نيملا قارغتنسالل اهنا كيبل موت كال دعما يي ف.ماللاو نازبخ ةلللا ىت ل

 ىملدلا لاق اك ريسسفت فطع ( ماقااو ) عفرلاب ( لامكلاو لامكلا تافص نم اهمال )

 انضقان ىعحإ دقف ول ىتح هبالا ءوشلا من الام ماٌلانا وهو اقيقد اقرف امه ناالا
 ( ئرشلا) مارملا ماقم ىف لهاتف: ماق' راذق» قع دئاز:لما هنال كلذك سل كانمكلاو
 ىفرعلا لامكلا ىلع دئازلا مالا ىا 6 لضفلاو ) مهي رشبلا سنج ىلا بوسنملا ىا

 ثيح ن٠ ىاتآ دتبملا نم اهلبق امل ربخ ةلملاو (مهياعهللاتاولصمهل) ةريخ أدتبم (عيملا)
 فاتت تناكناو ةكراشملا بسح ةلمخخاىف مهل لضاح اهعودتو مهريغ ىفال مه اهعيج

 ماَعلاو لا_كلاو لش مل اذلو ىولعلا كلملا لاطل بسانملا وه لب ةست 0

 ضعبا افالخ ةكئالملاف نا الا تادوحوملا بتر ىا6 بترلاف رشا مهر ذا ) ناي رشا

 6( خبار :دلا عفرا مهتاحر ,دو ) هلوقو امندلاىف اذهو ةمالا عامجاب وهف ريشبلا بئر 1 ةعالا

 لاق )ةرخ'" الو ايندلا ىف ىا ( ضءب ىلع مهضعب هللا لضف نكلو ) ىقعلا ىف .ىا

 ىلانءت ةللاىض. انين .هلخا نم ىلا: ةراشالا © ضع ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت ىلاعت

 كملف نم السر انلسرا دقلو ىلاه هلوقل قارغتسالاب لشن مل ااو دهعال ماللاف ماسو هيلع

 ىلا شت هنا هنا نتتكس.ال هنا: ىلع كنلعأ ضصقنامل نم ةارج للا 5-5
 نو

 لصا ىلع دئازلا مالا وه انه ةليضفلاب دارملا مث مهضصقن هلعا مل ناو مهعيمجم هيبن 3
 لاك نه مهنه ةيالا ةيَش هيلع لدب اك هاج كلت. نابتعانا يسالوتنسالاةلانييس إلا نعم

 عيناوذ نصوص لب كاوا جازم هللا دهم و رتولغلا ىف. .ةاييطا.ةلئل 5 دوك اي هفنعقي جا
 زيسي كمدقت نم. ىلا .ةسنلاب اهب هصاصتخالوا هل هيلكت ربركتل اهلكت ىسوم هللالكو هلوش

 تاحرد ىحلدلا هلاق مك مهاب ىلع ال مهعب ىلع ىا مهضعب عفرو ىلاعت هلوق هللا

 بتارصو ةرئاكتم بقا هريغ ىلع اليضفت ماو هيلع ىلاعت هللا ىله انيس وه

 ةسجلا نيبو ةملاكملاو ةيؤرلا نيب ةعماحلا ةماتلا ةل.ضفلاو ةماعلا ةوعدلاكةرفاوتم

 ىننلا لكلا ململا درفملا وهف ةلءاثلا ةرهاظلا تازججلاو ةإءاكلا تاي الاكو ةلخلاو
 ىه ىتلا ةلخغاب صخ ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا وه وا لحما اذه ىف ناييلا نع
 لقو الع اناكم# هللاهمفر مالسلاو ةالصلا هيلع سيردا وا ماقملا بتاسم ىلعا نم

 ' لكل ليج رسالع أ 1111 لسولا نم مزعلا كلوا ةقأ

 مهايفطصا انا ىنعملاو مهيف ءاسيسنالا ةرثكل مهنامز ىلاع ىا © نيملاعلا ىلع ) مهب ىا

 ءايبالا دو>ول نيفطصم ليارسا ونس ناكاذاو مهايا ا تافطصاب ءاقحا مهاب نيملاع

 ىطدلا لوق نم ىلوا فصلا مالكلا اذه انابوأتف مهل ءافطصالا توبث ىلوالاف مهف

 ةالصلا هيلع لاق دقو ) هلق لئارتسا ىنبل هلءح قحلاو ءايننالل ريكتلا لمح مهوت ىلع اذه

 ضبا نول 9 ةدطاللا ا" © ةعار”نوإ"نا ) ؟نآازعشلا ةاوزدا# ىآ مالسلاو

 يطا ملا اب وب هم رواق ل اتيرامتسع كت لا رسما نق ١

 2نع)



 هنأ م١0 1

 ىا ( ثيدحلا اذه رخآ ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا ىا (لاق مث) اهيف هماقلوا عولطلا ىف

 مهلكىا )ا د>او لدحر قاخ ىلع ( هلوطل ت5 :صلا هرصتخا اعاو ه ص عيوسعدعب هر

 ةياور ةداهشل مهلا ةءاور رهطظالاو ءاذغا حت ةءاور ىلع ادهو د>حاو لحرة هروص ىلع

 ضغءا الو مهب فالاتخا ال ىرخا هياور ةلالدبو دحاو لحجر قاخ ىلع مهفااخأ

 (مالاسلا هب ءاعمدامهيبا ةروص ىلع) هلوق صهاظا ىلحخلالاقاكحتفلا ح عير حتفلاب قالا

 ىلع 2 وا ُثع 3-5 ىكل دلل افاللذ هقاح م هريس ىلع اذا اونوكي نا دعس ال وهةاذ ةرودىا

 ْ هد ىع لوط ن ل اسارتد> ا اه ع>ق ىا )ع ءامسااىفاعارذ نوةسهلوط ) كملت ردت لوالا

 تافوببشكلا صضعلإ قوا مانملاىفوا جارعملا ةللىف ىا ) ى“ وم تا ل اًضا هايوراك

 هل ل ىلع مسجلا قدتسم محالا فيفخ ىا نوكسف حتش ( برض لجر اذاف )

 "ا 52725 يي يي ري ري يي يي 7ريال ب7777 7بيبب7ب7تتلببببتباو

 ٍ سعشلا بورغ هنردامل اردب ىهحس ةرسدنع عبرا ةليل هو 6( رديلا ةليا ) هنراثا 1-0-0

 5 4 هر صه ىف اثم دح ىفو ( ءامسلاىفوهو ريدقت ا يلبق د عيباذا هيب ضرر[ ليقدقن ضورالا وهج نو

 هياو راوراهات ةئناقلارةياوزلا ليج. عنيخ ىطدلاب ىغاو د>او لجر باق ىلع مهواق ىف

 ىلعالا فد ٍ هنال ىلوالا وهو ىباخلا هلاق 5 نيمسحلا نيبام وا ليلخال امرت ىلدلا

 اين كلوب عانلا كما لم الا دبع عقولوتر 5 نبا لاقدقو اذه ىقطصملا لئامثىف هرك ذك

 ديدشلا ريغ ليوطلا وهو برطضم“ رخآ ثيدح ىفو ىخاقلا هلاقأك رسكلل هجوالو اعم

 0 قئاوملا لوقلا اذه ىلع لمح ط.س ميدج ن رم نا نع م باتك ىف هتافصىفو

 ملا رسكب ( لسحر ) لاجدلا ةفص ىف ميسج ءاج امناو محللا ةرثك ىلءال برطضم

 ءافترامم فنالا ليوط ىا ( ىنتا ) ةطوبسلاو ةدوعجلا نيب هرعش ىا اهحتف ىورو

 دقو ةزمهو واوف نون مضو ةمجعم حتفب ( ةءونش لاحرنم هن قف هّتينرا ةقدو هطسو

 صعاسشلا لوقىف ناه>ولا ندعو نهلا نه ةليبق معدتف لدرت

 هودنلا مث مخ شررف اس # هءونش ومهو شرق ني

 لوطلانيب ىإ حتفدقو ةدحوم نوكسو .ءاز حتش ( ةعبر لجر اذاف ىسع تفارو)

 هيلع ىلاعت هللاىلص هلئامثىفام ىلع بسناوهاك برقا لوطلاىلا هنوكىنانبال وهو رصقلاو

 ءادوسس ةطّقن وهو لاخ عمج هتاماش ىا ريثكلا ةفاضاب ( هجولا ناليخ ريثك ) سو

 قام لع را لاري لن اميوغتلا قل يرعا 2 واي .هليلق وسستساو) ديبار نوت
 ةرورهوباىورف مالسلاهيلع ى بعةفصق فاتخادقو اذه مس و ةيلعىلاعت هللا ىبد هّتعن ىف

 اماو رحا ىسدع ناب مئيو هيلع ىلاعت هللاىلص ىب وذا لاقام هللاو رم نبا لاقو رجا ىسع ناب

 قب رط نمىراخلاىفو رمسالا مد / الاو مدا سعنا رينا ىورو ىوارلا ىلع هبتشا'

 لا ىلدهلئاهث ىف ءاحدق هناف انمدقأك ةفدالاو ةرحاب راقام دارملاف رهحاهنا رمت نب |نع دهاحم

 اماك) ريدتف ة رجلا ايريشم ضيب|, هنوك اضيا ءاج هلا عم رمسا هنا ملسو هيلع ىلاعت
 ادد الا:هميم باش لعا. مهاؤق لوالا ديؤيو حتفيو لادلا رسكب ( ساميد نه جرخ

  3 21١١ىراقلا ىلع ١ 3ل)

 20001 ا 2للشل1ا071ابا تت يا تتتلتفدتتت ةتئىتئة ئهةئ ئ شل بيلا ا يي يي يا م ا



 ه1 ضف

 ظ وك مثالبالا :لعاش واهو اسعشررإ نافع ديالك دا تسلابوا اكل االسم :لفقف «اهاقاطن مكمل: |

 ا تيار تلم | فواعإ تأ ثيدحلا ىفو مالا هناي ثبدح ىف || رمسفه ءاحام بتاوضصلاف ر 2|

 ظ ةكم لوذد هيلع هللا مرد دقو كلذ 3 و هنا لكشتساو تدنلاب فواعا لاح دلا ةدلسعإ

 ١ هقودحور را.تعاب ارت هةهسدح ىلع تمردوا هتتف تفوب كم ميردتلا ناب بيحاو

 ةح وتفااةلمهملا ءاطلا دشتي 6 نطم) ىحدلاهلاقاك هاور نم فرعا مل ( راثيدح ىفو) |

 ظ (كاأدتعاو امهءاوتددال ا ( فيساالثم ) هميظع ىلع قاطيدق ناكزاو نطثلا ماضى ا |

 ءافصو ءانض هلثم هنا هانعمو لقسم تعن هلا رهظالاو ديك ً وهفهريغو ىحلدلا ةركذ مك

 لج راق "وه وعوا ةوطدم ني 'ةؤرغ اد هن كاز نأ تاّرقا"اذاق. ئذمرللا لئامثااقاؤ

 ةبسشا اناو ) سو هيلع ىلاعت هللاىلس ىبناا ىا ( لاق ) ةالصلاب هئيذألا دعا فيش" نم

 ظ ثيدح ىلاقو ) ءاننالا نم هدالوا ىا نوكف مغلو مالو واو حش 63 ميهاربا دلو

 قادماتلا لدا ىف عقوو .( نسج 00 هنلع تاو ةف2ىف) ىراخيلاةاورام ىلع( رخآ |

 | ةفوطوموا ةلوصوءامو ىأر بابنم لعاف مسا ءايزيغْنم زمهرسكب ( ءارتناام ) هبشاك |
 | لمفا مدآ ع دفع ةلخ م“قأاد قوت تاو ابارك مضِإ وهو مهرمس نم ىا ( لاحرلامدانم ) ظ

 سان ١١ ىف 2 متاقملا داوس 0 ضايس ءلا لب الاى ة هه دال ربث الا نال !اق 61 هدب ا

 ماللسلاو ةاللصلا هيلع مد ىهس 53 امنول وهو ضرالا ةمدا ند صو ةددشلا ة 2رولبلا

 روسا ىمومنا ىلع مهدعل اناناخت دقو هضايدل مدا مدآل لي عا 3 وش تر 22 الاقو ١

 اذهو نوالا 2 ماا اهنا ىلع كلذ لدف عءوس ربع نه ءاضرس جر ىلاعتو هن ادعس هلوه

 ناو ىلعي ونا هاوراك ( هنع ىلاعت هللا ىدر ةريهىباثدح قو. ) .ظ ىلاعت هللا و لاك" |

 ( هم وفن 0 ةورذؤو اللا ط رول كعل ند ادن ىلاعت هللا ثعن ام 000 ءاعىل اعت هللا لص هذعإ 000

 أ نعروضنم نب د يعس ثد ,دح ىفاك ةنعىفواةعف ر ىف ىاةث 8 5 03 و ةمدععملا لاذلا ريك ْ

 5-06 2 ةرمدأ و ةءاعو ةمر>و هيك ُْق ىنعملاو افودوم 0062 عك هللاى ذر سامع

 3 والان كش و نيّدحتش ( هعنمو )) ةيلغ بج وتىا ( ة دك, 2 هثاثملا حتش ( ةو رى أ

 هنادعا نم هنوم# و هن وعتكإ هةعاج ىا عئام 0 كب ردتااب ةحللا لو ةلدملا علم ةوف ىا

 ةيندب ىا ةوق مكب ىلزاول هلوق هيلاريثب اك ةمنمىف نكمل هناديشب طول ةيدعس ديبقتلاو اذه |

 نولتقت لف دوهيلل ىلاعت هلوق ىدلا لكشتساو ةيوق ةلبق ىا ديد نكر ىلا ىواوا

 مهتاحريغ ىف ةعقاو ةيضقلاو مهتاقىف مهن نك ةديقم مهتعنم نابهعفد نكع و ىهتنا جن ةثامئثالث

 : ةعمملابابرال ةيسولغملا نوكتدق هناعم ةمالا ةفلاخمو ةوبنلا ىمانم هب قلعثام ةعئملاب دارملاوا

 (ىنطفرادلاءاورو 0 "لاس سم ىا (ةداتق نع) قش ىور لب )ع ئدماعلا ىكحو 2(

 ىوغبلا دكر ىرذطمصالا ىلع هقفت هنامزو نيثدحلا ماما رو طف الا وهو

 ميك



 ها ضف

 سنانع ةداتق ثيدح نم )) دادغس ةلحم نطق راد ىلا بوسنم هريغو كاملا هنع ىورو ١
 هجولا نسل ( هجولا نسحالا ايدن ىلاعت هللاثعبام )) افوقوم ىا 6 هنع ىلاحت هللا ىضر

 كلا دقو نطالا ناونع صهاظلا ليف م هيحاص فو رده ىلع لذ

 لال دلا ىدها هج ولا نس> لازامو # هجحو نس>ح هقورعم ىلع لدي

 ريذلا اوغّنا اعوف يم هنع ىلاعت هللا ىذر ةربره ىنانع دارفالا ىف ىنطقرادلا ىور دقو

 هموهف٠ رايتعاب هسكعىلع هجولا حبفو اوسقلا مل ناريظلا هاورو هوجنولا ناس :دنع

 ليق 5
 هحمالم ضع حسقنم اهبحاصب * ىريام ةيوطلا حبق ىلع لدب

 كي مهللا ثي دوا ىفوناسن الا دارفاضء:ىف اهيفالخ روص:لناءءلاغ ني مالا نام هاظلاو

 ءاشيام قالا ىفدي زي ىلاعت لاق ( توصلا نسح ١ لاما لاك اههندب عجاف ىتاخ نس اخ
 مهنتسحاو اهجو مهتسحا مكيدن ناكو ) ةلءاش امهلةمحمملا مالو و ةلءهملا ءاْلاب ءىرق

 رادعاب دواد تودصو فوب ةروص نسح لمشف لكلا نم ىا ( 3 هيلع هللا ىلدان وص

 مدآ نسح رطش ىطعا فسوب لبق دقو اذه ةحاصفلاو ةغالبلا ةدابزو ةحالملاو ةحابصلا

 هريغو ضيا نم ةيمد الا ىرتمي امف الا رولا قرافن مل اهنال ةراس هتدج نسح رطش ليقو

 هباهالا دحاوار اه ةحابصلا ماعتن نملاملاو لالجلا لاك لس و هيلع ىلاعت لا ىبسدحت ىطعا دقو '
 2 اذاةفاضالاهذه .لثم زاوج ىلغةلالد ثب , داى و هن .حاالا دعا 7 اق ةحالملا ماع نءو

 كتاأسو ) نايفس ىنال لاقدنا نم نيحبحصلا ىفام ىلع ( الفزع دك و ب ةءاربلا واةناهملااهع

 مفتشي ادق معزلاو (ءاهموق ناك قاختمدتا ل سرلا كلذكو -كتناوذ مكتهنأ تعز لدن ل
 ةلغ ىلع ىن.ه بسنلا ما نال وا ةمهتلا ىنءم نم مهوب ا نظلا ىنعم لمعتسا هلعلو لوقلا ىو

 مهءانبا نوفرعي م هنوف رعي نيذلا ىلاعت هلوقىفمالس نا نعىور امك ةقيقلا ىلعال نظلا

 اكدت تاعك 3 واش هيل ل م و هيلع ىلاصت هللا ىلص ىنلا عفر دقو

 ىلع هلك اذهو. ,حافس مهي سل حاكت نم مهلك مد ىل"تاىلا بانه تثادلو“ لنا اعاومط»

 مكيف هلا ترك ذف ةدمتعملا خسنلان م اندسنع حصام ىلع اماو ىحدلا لصافف عقوام ىضتم»
 (عاراد ) هان ريصوأ ءاتملع ىا « هاندجو انا ١ هّتعن ىف ىا (بوبافف ىلاعتلاقو ) لاكش الف

 الب ىلع هريصل حا دملاب : صخ و هليقام هرب 3 :م بو»ا ىا مدد لا عايل انقيفوَس وا انقياع

 هللا ىلا عوجررلا ريث 71 اهالوم ىلا رضنم هءام ءاوكش هرضبالو هتاضفن هءاضراو

 ةيصماا نع ةبوتلا ناب باوتو باوا نيب قرفلا وه قيقحتلاو باون' ىا ىب اطنالا لاقو

 هءرقىفو ىون بز مهدنع روهشم هريقو ناروح دالس ناك لق ةلفغاانع ةبوالاو

 ( ٍباتكلا ذخ ىحياي لاقو ) نارقلاف ةروكاذملا اهنا معز ىلع اهعا نوكاوبتي' ةيراخ نيع
 رم هاو ثعم موو هلوق ىلا) هتيطاومىف ةغلاممو دهجو دحنىا (ةوش ) ةاروتلا ىا

 *اان ةف رعملا او ةوثلا وا ةمكحلا ىا مكمل 1 هانيثاو ىلاعتو هناخس هلوق
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 ءاع' قا لاهل ئا 26و هيونا ىلع هياقىف افطعتو ةعر وا هيلع انم هقفشو همحر ىا ان دل نم ْ

 اان نكي ملو اهرب ىف اغلابم ىا هيدلاوب اربو اين ىصاعملانع ىا ايقت ناكو ةعفرو
 مداى نه هريغك ناطيشلا هسع نانم ىا دلو موب هيلع هللازنم ىا مالسو افاع ايصع | ربكتم
 نئدب نيح ىا اهوحنو ريقلا ةمضنم ىا تومع موو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هب ريخا 6

 ةننبع نب نابفس لاق ةبوقعاا فوخو ةمايقلا لوه نه ايح ثعس مويو مالسلا هياع هنتر ىف |
 تومي مونو ناك ام جرد دلو موب ةثالثلا لاوحالا هذه ىف ناسسنالا نؤكبام ش>وا

 د صخف هيف هسفن ريل رشم ىف هسفن ىريف ثعبب مويو مهنياع نكي مل امو5 ىريبف
 بو ةيلع ىلاعت هللا ىلص هنع ىورام هصيص# هجو لعلو تاق نطاوملا هذهىف ةمالسلا

 ( كرسشبب هللانا ىلاعت لاقو) مالسلا امهيلع اي رك زن ىحبالا داك وا بنذي ملا الا دحا نمام ظ
 ةماكب اقدصم هلوق ىنعي ( نيملاصلا ىلا ىبجب ) ةعبسلا ىف امهتوشل ةراشبلا وا ريشدتلا ن
 ايدنو ةوهشلا ىلا لئام ريع اروصحو 20 اسر ىا اديسو ىسعب انمؤم ىا هللا نم

 قطصا هللا نا لاقو ) نيعمحا هدابع قوقحو ىلاعت هللا قوقحت نيمناقلا ىا نيلصلا نم
 انين مهنمو اهدالواو قحساو ليعمسا ىا ( ميهاربا لاو ا اهراتخا ىا ( احونو مدا
 ايلوا الود قطصانم َّق مههارإا لخديو لقبميحالا* كين. .. ساو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 تنب هماو ىسع وا رهصي نب نارمع ىتا نورهو ىموم ىا ( نا رع لاو ) قال 6

 ( نيب آلا ) ىملدلا هركذام ىلع ةنس ةئامامت و فلا نينارمعلا نيب ناكو ناثام نب نار<
 / مهتوك لاح ىا ةيرذ مهعيمج نيقوالا ىلع وا مهنامز ىملاع ىلع ىا نيملاعلا ىلع هلوق ىنعي
 | مهافطخاف مهلاوحاو مهلاوفأب مياع عيمس هللاو .ةنايدلا ف ضعب نم اهضعب ةدحاو هيرذ

 ب مج تبرا7ُ«©ئ«لدد«كخشخش2492191822232222222 تبت

 | لاق ايون ينال اناارش لا اماعط لكا اذا ا تا حوت ناك ليق هتاعاط
 تاق نا ىلاعت هلوق دعب ىا ( لاقو ) ركشلا زيثك ىا اروكش: دبع ,ينف: هي دا

 نك صاب قا نم دوجوب ىا 6 هنم ةملكب ) نيهجولاب ( كرسبي هللانا ) ميسعاي ةكمالملا
 هنمسملاو ةكربلاب عم ىا ريح و ادثمم ( حيسملاةمسا) نا دوحو ةطساوربغل هن | حدمس هدنع ند

 | ةردقم لاح اهبجو ميص نب ىسع هلوق وهو ( نياصلا ىلا اذ ةحايااب ضرالا حسم وا |

 ةرضحاىف نيبرقملانمو ةعافشلاو ةماركلاب ةرخ الاو ةوبنلاب اندلاىف ةهاحو اذ ىا |

 ١١ الفط ىا الهكو دهملا ف مهل اماكمو ىا سانلا ماكو ةنحلاىف هةحردلا ولعو ةكب الملا ه.2و

 ىلا ةراشا هنفف نيحلاصلان هو ءاينالا رييغت نم نيلاخاىف روصق ريغ نم ءايدنالا مالك الهك و

 ( للا دبع ىلا ) ىسيعنعع ةياكح ىا 6 ىلاعت لاقو )ل حالفلاو زوفلا ةياغ حالصلا ةينم نا |
 هتيهولا معز نم ىلع ادر نوكيلو تاماقلا ادتبم هنوكل تالاسحلا لواىف هب هللا هقطنا |
 | ىلاعت هلوق ىا 6 ايح تمدام ىلا ) ليختالا ىا ( باتكلا ىناتا ).تالالضلا:لهانم |
 ةاللصلاب ىف سما ىلا قاصواو تلك دامب رخال اماعم ريخأل اعاون ىا اكرام ىناعجو ايدن ىناعحو ظ

 ( ةكزلاو )
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 حشامب ةثايلخا لكي ارئظنلا < اكيطاوا ةقاطلا (للقتت قع ةقدقما راو الام ككلكم نائل ازاازو

 اوي 55 هيا 57 ق>ىف ىا )ع لاقو 3 9 ةاقب ع اح ادب نع ارح

 نا مهملطاف هعرشو هيل قفو 71 7 ءاينيأتا طرفا ةرداوا و الواو زل بتيعلا هوذدق

 ةيدنع هيردنع ةبرقو ةهاحواذ ىا اهيجو هللادتع ناكو هنع هتهازنو هنم هتءارب ىلع

 هاوراك ( مسو هسيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا لاق ) ىلاعتو هناحببسس ههزنتل ناكمال ةناك“

 ئه ليف ةيناثلا ديادثتو ىلوالا ةيتحتلا رسسكب ©( انيح الحر ىموه ناك ناخيشلا

 رتستلا ريثك ىا ةيناثلا ديدشت عم نيترسكب ( اريتسس) لاوحالا عيمجيف ءايحلا ديدش

 ىنعمي ليعف ريتس ريثالا نبا لاق ةففخم ةيتحن ردكف حتفي ةحبص ةخان ىفو لاستغالا لاحىف

 ( ءايحتسا ءىش هدسج نم ىربام ) هلو بسناو غلبا ةغااملا رايتخاو لوقا لعاف ظ

 ةالصلا هيلع هلوق هماعتو ( ثيدحلا ) هناقفرنم هتايخ لاك لجال ىا ءاحتسا ةكَيدن ىفو |

 اما هدلحم بيعنعالا رثشتلا اذه رتستاماولاقف لمئارسا ىبنم هاذانم هاذاف مالسلاو ؤ

 ادرفنم ىا هدحو امون الخف ثربينا دارا هللاناو ةيصخلاخفن مضلاب ىهو ةرداوا: صرب
 صربلاناكنا هرازانع دئازلاوا ةردالا عفدل بسانملا وهو هع. ىا هبوث عضوف لستغي

 مين ح.حف هلق نم هنوك لمتحيو هلسغنم هغارف دعب ىا رجالا رفف هقوف مهمز ىلع |

 ىت> راي هدروا هقلا ىا ىنوث الئاق ىا ٍلوَش هرثاىف عرسا ىا ةلههم ءاخ ةحوتفم ميف

 ريالج نا .نالاتم هلا قطف ) ضلجعا ةثايزغام وأبزف للا رشلا ياكم كا: ىط و ةارقملا اذ ورأت
 هون دخاف نلأب نم ىسوءام هللا اولاقف داو لوعفمالا اهل شيلا ةيارمعب# ةياؤزلا ذا هوأَر

 اندنا رحل اننا هللا وذ صا هن ىلاعت و هنادعيس لغلاف ثيح هب ريض دقو رجلا قوف نم ىا

 ةئيبم نا مسال ةفص اثالث هبرض رثا نم اريثأت ىا ةدحوملاو ةلمهملا لادلاو نوالا حتشب

 ىجلدلا زوج و ثيردحلا مامنه ةيمسقلا ةلّْا نا ىهاظلاو اسوا اعبراوا ةياورىفو هددعا

 ثيدحلاىف و هئحابامالو هب رعشيام هيف سيل نكمأ ىوارلا مالكنم هيف ةجردم نوكت نا

 ءاعا هيفو ةعب رالا ةمالا لاق هبو ةروعلا رتس لضفالا ناك ناو ةولخلاىف انايرع لسغلا زاو>

 نوهزنم'ءادنالا ناو ءالملا لاحىف هيلع مهريظو ءاهفسلا ءاذياب ءايلوالاو ءانننالا ءالثبا ىلا

 مكتفخ امل مكتم تررفف هلوق دعب ةياكح ىا ( هنع ىلاعت لاقو ) اقلخو .اقلخ صئاقناا نم

 لاقو ) نيلسرملانم ىناعجو اهمامت « ةيآالا ) املعو ةوبن ىا 6 امكح ىبر ىل بهوف )

 لوقل ةياك- ىا ( لاقو نيمإ لوسر مكل ىنا ) مهلاحدم ىسوم 6 مهنم ةعاج فصوف

 ور (( نيمالا.ئوقلا: تزجأتسا نم ربخن نااهرجأتسا اتبااز,) نوما «للشش» كني

 الا هلمحال ىذلا ليقثلا رحطلا هءالقا ترك دف هتناماو هوس كماعامو اهل لاق امبعش نا

 ناةراح ابدل دثو هءارو ىشم ناباهاياهسعاوةلاس رلا هتان نيد معلا هضغو نو رسشع و! نوعن را

 | اًذهوا مهلضفا نمو مهنمدنا مدقت ( لسرلا نم مزعلا اولواريصام ريصاف لاقو ) هءاقلت أطخا
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 نان( :فروقشو لق دنس ا, نا( قسما ( ميهارإال ىا ( هلائهوو لاقو ) مهم ٠ فكيمدلا |

 الاحاول وق ىلا ايهتنم لوطي مالكىف يا( هلوق ىلا ايده ) اههنم ىاا( الك) هطس قدعسا

 ناو ذ نبال ةياورىفو اهريسكب ىماع نبا .ةءارق فو تكلا ءاهب ( هدتقا مهاد-هبف )

 لكلاو الصو ءاهلا فذ ىناسكلاو ةز>أرقوردسصملا ىل | عجار ريمض هنا ىلع اهعابشاب

 ديح وتلا ىمانم هيلع اوةفاوناع وا مهتريرسسو مهتريسو مهتشي رطبدتقا ىنعملاو افقو هنوكسب

 ناكما مدع عم مهلك ىلا ةفاضم تسيلذا اهيف فلتملا عورفلا نود اهلاثماو ةئمبلاو ةوبنلاو

 ( فاصوان ) ىلاوتو هناحيسس هللا ىا ( مهفصوف ) مه ءامحا نتا مهب اهعيجيف ءادتقالا

 ( حالصلانم ) ةريثك ىا 6( ةمح ) ةيسسح ةدايزنم ىحلدلا مهوناكال ةيونعم توعن ىا

 ةياالا رتصنم.ىا ( ىدهلاو ) نيلاصلانم لكو هلوةنم دافتسسم وهو ةيئاس نم

 هلوقن» (ةوبنلاو ) مكحلا ىا ( ةمكحاو ) مهاندتجاو هلوقنم ( ءابتجالاو )اهمتْخو

 نايضالا تفنماك ار نا سدت .ةوبلاو مكحلاو باتكلا مهنيا نيذلا كئاوا ىلا.

 ىا ( هانرسشف لاقو ) نينسحلا ىز## كلذك و ىلاعت هلوق نم دافتسسم هناف حالاصلا لبق

 ىذ ىا مياح مالغب ىرخا ةءاىفو ىا6 مياعو ) ١ ءلا ريدك .ىا ( ميلع مالغب ) ميهاربإ

 مدت هجو اذه لعلو معلا مدع نس قالو محاو مبا نيب عماح هنا هل داحو ملح ٌْ

 تايراذلاىف و .ءاحلاب ميلح تافاصلاىف ءاح ثيح كلذ نجخعدتا لا يس قا عم هل فنصملا

 ' هانرمتيف لوَص نا هقح ناك نكل لوزنلا لاح رابتعاب كلذ فالخ لاّتحا ىلع نيعلاب ميلع |

 هان شيف هلوقىلع هراصتقا اسال لخم راصتقا هل_فام ناف ميلع مالغب هورمشبو ميلح مالغب |

 ةءارقلا ملعفف عوذمملا بيك رتلا هنم مزايف الاو ءاحلاب يلح مالغب هلوق عمالا حصيال هناف

 مدت دقو قحسا هناب لوقلانم حصا وهو ليعمسا هب رشملا مث ةنماعملاف ىهنملا قيفلتلاك

 6 نوعرف موق ) ةكم رافك لبق ىا 6 مهلبق )ب انحتما ىا 6 انتف دقلو ) لعا ىلاعت هللاو

 / مهءاحو ) مهيلع قزرلا ةعسوتو ةبووقعلا يف لاهمالاب ةنتفاا عاقباو مهيلا ىموم لاسراب هعم ىا

 6( نيما ىلا ) هبسح لضفو هبسن فرشل هن ىفوا نينمؤملاو هللاىلع ىا ( ميرك لوسر

 هللادابعاي ىا هللادادنع ةعاطلا لوقو ةباحالانم ةوعدلا ق> ىا ىلااودا نا هلوق وهو |

 يماىف مهتمريغ نيما لوسر مكلىنا هللارماام ثيح ىلا ىبم مهولسراو ىلا مهوماسوا ؤ
 دصق دنع مالا امهيلع ميهاربا هدلاول اياطخ ليعمسا نع ةياكح ىا 6 لاقو ) نيدلا |

 هلاضقو هللامكح ىلع ىا ( نيرباصلانم هللاءاشنا ىندجبتس ) همونىف ىأراامل هير ماب هخيذ |

 دعو هنال هب صخو 6 دعولا قداص ناك هنا ليعمساىف لاقو ) هحبدب هيمانم هنالّساىفوا |

 ىلا ىا الوسر ناكو هلوق وهو امهمامت ىا ( نيتي آلا ) هدعوبىفودقو هحيذ ىلع ربصلاب |
 ىلاعت و هناخيس هلوةك ةطساولاب الور هنوكح مه وتلاعفدوا ةلصافلل رخا هلعل ايبن مهرج ةليبق |
 هلها نمأي .ناكو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع. باجانم ىا نينثا .مهيلا اناسرا ذا |
 هلاحو هلاعفو هلاقءىف ىا ا.ضرم هبر دنع ناكو. ةاكزلاو ةالصلاب هتما عيمج و ا١هّنب لها ىا |

 (فو)
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 عاش ةعمسأل ةءارق فو هآوس مع ةسفل صلخاو هلل ههديو ,لغل دا ءادرل انلاط كن هاوه 1

 .ةيدرقلا ةلازخوو هي ؤيرلا مدع و: نم :اهيفو اإل ةرملاب اهنوباطي حالو, منخل. قويركرس ال _يصاوظ ال

 عتيراابتبلا كيناثم ك مق لكا اذهو هاس.تجاو هسفنا هراتخاو هللا هصاخا ىا ماللا

 ىا مدبعلا هن ناولسيف و) اين الوسر ناكو ةياآلا مامكو نيرئاطلا لحام ىف لاح لضفاو

 ىلا 4 لاقو 0 بارراآلا بر ىلا عوجرلا قتلا (باوا هنا لوقلا اذه هةح ىف .لاق

 ه.دا رملافان دع رثثك نا ارقو «بوقعيو قحساو ميهارإا اندا.ع ركذاو) مهم ةعامج ق> ىف

 رو٠الا ىف :ةريصيلا بايراو ةيامعلا تاعاضطلا ةرشام ىف ةوقلا باكا ىأ ( راصبالاو

 تاذالاو ةيئايفنلا تاوهشاا ليص# ىف نيمقاولا ةلولاو ةلادءلاب ضي رعت هيفو ةيملغلا

 يهانلخ قا ةملاع يحال يانا. نالت ىاتسس فرت قير اتصالا ىلا 3 تالا
 راولا برق نه اهيف امل رارقلا راد ىا رادلا ىركذ ىه مهل ةصااخ ةلد#ل انل نيصااخ

 يريماعلا بنون لاق رم

 ارايدلا نكس نم بح نكلاو * ىلق نفغش رايدلا بح امو

 ىا نيفظصملا نمل اندنع مهناو ةيلايب ةفاضا ةصااسخلا ةفاضاب ماشهو عفان ارقو
 ىأ ) باوا هلا دواد ىو ( مهل اعقاب نب ناتحملا ىا راخالا مهلاثعا نيب ندم قيقا

 ( كام انددشو لاق م ةصعل موو لمدللا صعل ماني و امون موصلو اموب رطشإ ناك ث.ح

 ٌ 4 كلبا اضاف ( هياغلاو ةرصنلا ماودو ةيدلإ ف دونحلا ةتاقو ةيءهلاب هانس وف ىا

 نعقملا زيت ماصخلا ىا (باطللا لصفو) ةودنلاو ةموكلاوا لمعلاو معلا ناقتا ىا

 دعب اما هلوقوا باب لك ىف بطاخلا هنيبي ىذلا صخاملا مالكلاوا ماك>الا ىف لطالا

 هلو كلملا هب يطاخ امع ارايخا ىا (ف-ويبنع لاقو) باتك لك لواىفوا ةيطخ لكف
 رب رةشبهملع ةياهنو هظفح باغ ىلع لدف (مياع ظرفح ىلا ضزالا نئاز> ىلع ىناعجا)

 0 كا ور اني وعارتب دعزف لسا كلما نا دهاجت نع ىور دقو هناش مظعو هناحبس قطا

 عباسشلا ناكام ىتح ةماعو ةصاخ نم هللاقاخ ىلع هتحرمو هتقفشو هظفحو هملع روفو

 ةداعلا نع ةقراخلا هروما تدهش امن هتدارا زي وهف رصت تحن نئازإلا دوجو عم هتااحىف

 كعمىا (ارباص هللاءاشنا ىندحتس إ) رضخال لاق ثيح (ىسومىفو) هتلاسرو هنورث ةحصب

 ةدارالا قفو ىلع ةيراح دايعلا لاعفانا ىلا ةراشالل ةئيشملاب دعولا قياعتو كا ركنم ريغ

 نيسحتلا ماقمىف ننفتلاو ميولتلا نيب زت راتخا فنصملا لعل (بيعش نع ىلاعت لاقو)) ةيهلالا
 ىا ( نيحلاصلان. هللاءاش نا ) ىسومل ا.طاخم ىا (قدجتسا) نعب ىرخاو ىنب ربع ةراتق |

 7 اذه ناف لعش ' ءاشزناو لعف ءاشنا هنوكب هندهاعىف ءانثتساللال هتنوعمو ىلاعتو
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 مكتيملام ىتا ناديراام ىنعملاو هنع هضاىعا عم هتدصق اذا اذك ىلا انالف تفلاخ مهلوقنم

 الطف هكرتا لو هترثآل اباوس ناكولف رطخ هباكترا ىفو أطخ هنأب ىماعا هيديتسال هنع

 فورغ.ال كرماب برام ىا («تءطتساام حالصالا الا ديرا نا) هنع ىريغ ىهنا نانع
 ىذلا ردقلا وا هءيطتسا تهدام حالفلا لوصوو حالصلا لوصحالا ركنملا نع مكينو

 هل لاشرو ليلا يهاربا نب ندم لسأ نه هنا هريغو ءاطعنع العن ىاعثلا لاق هقيطا

 ىلا الوتر ةناهثن 'ةداتق لاق ةَرتع رخآ' ىف ىتعو 'همؤق ةتعجا سمع نسل ءاثشالا نطخ

 'ريثك ناك اييعش نا امهنع ىلاعت هللاوضر سانع نبا نعو ةكيبالا باحاو نيدم نيتما

 نم سنأو ةعجارملا ةرثكو ةزحءملا دعب مهرفك ىلع هموق ىدامت لاسط املف ةالصلا

 قحلاب انموق نيبو اننب حتفا انبر هلو مهيلع هللا اعد مهحالف ىلا.مهعوجرو مهحالص

 باكا كلهاو ةلزلزلا ىهو ةفحرلاب مهكلها و ةوعدلل هللا باحتساف نيحنافلا ريخ تناو

 لحاسن ةبرق ىفو نيطخ ىف بيعش ربق باسنالا ىف ىناعمسلا لاق ةلظلا باذع ةكبالا

 اهدبلغ مهروقو ةكم اونام نينمؤملا نم هعم نهو ابيعشنا بهو نبا نعو ماشلا ري

 مارخلا دحسملايف امهنع ىلاعت هللاوضر سابع نبانعو مهسىت باب نيبو ةودنلا رادنبب

 حصامو ىهّتنا دوسالا رجحلا لباقم بيعشربقو رجماىف ليعمساربق اهريغهيف سيل ناربق

 ىلا ءاميا لسو هيلع ىلاعت هللاىلص انيدن ربق ريغ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا نم بن ربق

 ةرادسمش رون روهظ دنع دوهشلا نيعنع ةروتسملا ةرئاسلا روديلاك ءاسالان م هريغنا

 .ىاعثلالاق ةموصخلا ىف ةموكحو ةورنوةمكح ىا (املعوامكح هاندا اطولو لاقوإل دوجولا
 هتبدىلع هلاعبات ميهاربا همععم قارعلاىف لباب ضرانم طول جرخ هبنمن, بهونع الق
 ميهارباوبارزا امهعم جرخو مالسلا هيلع مهاربا ةأ سما ةراس امهعمو ماشلا ىلا هعم |رجاهم

 ةراسو ميهاربا ىغف رزاامب تاف نارو>اولصو ىتحءرفك ىلعامقم هنيدىف ميهاربال افلاخم

 طول لزنو نيطسلف ميهاربا لزنف ماشلا ىلا اوداع مثرنم ىلا اوضم مث ماشلأ ىلا طولو

 نب ركب وبا لاق ش>اوفلا نوتاي افلا اوناكو اهطامو مودس لها ىلا هللا هلسراف ندرالا

 مهتاسنب موا تنغتساو مهلاحر ءىطوب طول موق لاحر تنغتسا رفعج ىلا نع شايع

 (تاريخلافنوعراس) مهتلمحبىا (اوناك ) ممتروسىفنيروكذملا ءايمنالاىا (مهنالاقو)

 ةغرال ىا انهرو ابغر اننوعديو ىلاعت هلوق ىهو 6 ةي آلا ) تاعاطلا ىلا نورداس ىا
 نيعضاخ ىا نيعشاخ انا اوناكو ةقرفلاو ةقرلاب ةبوقعلا نع ةههرلاو ةبرقلاو ةبوثملا ىف

 لاق )هلوشب ىنعملا اذهىلا راشاهلعلو نيني زح نياجو نيفئاخوا نيعضاوتم انقاخ عم انلجالوا

 ( وه ) لوالاب ىناسملتلا مزِجو ناليلج :ناعباث اهو ةنيبع نباوا ىرولا ىا (نايفس
 ( ةريثك ىأىف ) ديلا ىلا ةعراسمال ثروملا ىا ( مئادلا نزحلا ) عوشملا ىنعم ىا
 فرش ىلع ةدهاشلا تالا نم ركذام درو دق ىا بوبا ىف .ىلاعت لاقو هلو قلعتم

 ( مهلاح )



 و مو

 نانو اه ةالطحلا"1كمال "6 ريدك تارا ىف اهيل دقت ةراشرا «د فيت ىهامث مهلامح لاكو مهلاح |

 نماحمو ) مهلاح ليمح ىلع ةدهاشلا مهتوعت ضعب ىا ( مهلاصخ نم اهيف رك ذ ) اهرساب

 ( ريثك ثيداحالا ف ) تايالاىف رك ذامليبق نم ىا ( كلذنمءاح وم كىلعةلادلا مهقالخا

 0 اوى راح لاءاو رامىلع ىا عع لا ريس ردقاهنم ىورب ناىج شام ىا

 نب قحسان إب وةمإ نب ف سوي ميركلا نبا مير كلان امم ركلانا عير كلاما ) كالا ونابح

 : هنا دحال قفتب مذا هيف بسحلا فرش ٠ سيتنلا مرك رضي ءاعا اما نابثا ىو ( ميهاربا

 هيفانسالف هديك أتل اضيا ةيريلعاوأ أدتبملا في رعت ناذياعم هريغ ( ىن نبا ىن نبا ىن نبا ىن)

 عم لا ميركلانا ظفلب ةريره ىلا نع اضيا دمحاو رمع نبا نع ىراخبلاو دّخا هاورام

 جردم ما ى نباىن هلوق نا يىهاظلا مث هظفلب نوزوم هنا لق ىت> هدعرامةن زاول قفوا هنا

 هلوق دعب ىرانخيلا هاور اك ىا ( سنا ثيدح ىفو ) ىضذاقال ريسفتوا ىوارلا مالكم

 مهيلا قرطتبالف ىا 6 مهبولق مانتالو مهنيعا مانت ءايبنالا كيذكو ١ ىلاق مانبالو ىنيع مانت

 ىا( ىورو ١ ةيدمصلا رارسالا نع م ,ح وا هيدحالا راونالا قارشانم مه زحعحلام

 4 أم عم ناك ناملس نا ) اعوذ سمع هنع ىلاعت: هللا ىذر ةربه ىنانع قااربطلا قي رط نم

 ءامسلا ىلا هرصب عفربال ) اعفرثو اربحتو اريكت ىضتس امث ( كلملانم ىطعا ) امف ىوربيو

 نع دهزلا ىف د>١١ىورام ىلع ناملس ىا ( ناكو ا ةخسأ ىفاك هلل ىا ( اعضاوتو اعشن

 وعاو "هذال مك ناك قادتناتلا قنطل .فاؤخالا ةقسألالا ذيذل سانلا عطب ) حنسلا دقرف
 ىلاعت هللا ىحواو ةخسن ىفو ( هيلا ىحواو ريعشلا زبخ لك ايو )2 هقاليو عبطلا قفاونام

 ىلع ىا ( نيدهازلا هج ناو ) نيدوجوملاوا كولا|نم ىا © نيدباعلا ساراب ) هيلا

 ةغلامملا ةياغ هيقو مهب رط مظعموا مهعتت ىا مح ديدشتو تاحتفب ةجحم ةخانىفو هريغ

 (هضرتمت ) ةلقثملانم ةففحلا ىه لاقف تناكناو ىحلدلا لصاىف عقوو ( زوجعلا تناكو ١)

 ةمظعلا كلت ىف مهعم وهو ىا ( هدو:> ىف حيرلا ىلع وهو ) هش رط ضرع نه هب هنأت ىا

 6 اهتجاحىف رظنيف ) اهل هرماب ىا 6 فقتف ) اهلجال فوقولاب ىا ( عرلا صا )

 عوج كلام فسويل ليقو ) هدصةءىلاهج وب ىا( ىغذعو ) اع ىذَس واهيف لما ىا

 نيعئاملا سنج ىا 6 عئاجلا ىذاف عيشا نافاخالاق ) ةيلاحةل ( ضرالا نا زخ ىلع تناو

 ىخرةريره وباىورو 8 ناعيملا عمج ميلا ركب عابجلا ةخعسا ىفو نيجاتحللا دقفت نع لفغاو

 ىا 6 نآرقلا دواد ىلع فذخ ) ىراخبلا ىفاك ( مالسااو ةالصلا هيلع هنع هنع هللا
 ةفاضا لمتحف هتبادب ىورو هباكاو هلجال ىا ( هباودب ىمأي ناكف ) روبزلا ةءارق
 لبةنآرقلا ًأرقيف) هل (جرستف) ةداعلا قرخ ماقمىف غلبا ةيدحاولا ةدارا نكل ةيسنحلا
 طس نم ةداعلا قرخ ىلع ءانب ريبك باتك هنا عم ريسب نمزىف همتخيف ىا ( جرست نا
 لم نم الا لك أيالو ) ةمالا هذه رباك ا ضعبل اذه ريظن عقو دقو ناسللا ىطوا نامزلا
 قرط ريغ نم ءاشإ فيك هيف فرصتي عمشلاك ىا 6 ديدحلا هلانلاو ىلاعت هللا لاق هدي



 لقناواهمودا هللا ىلا لامعالا ب>١ نيديحصلا ىف لامءالا ةءوادم هلروصتتاوا لاصتالا |

 ةيقوصلا هراتخا اذلو هبرل اعضاون هنم عنصي اموا هسن ىا ( رعشلا شرتشو فونصلا |

 :الاو هيف كلهتساو زيخلاب طاتخا ام هيدارا هلعاو 6 دامرلاو حلملاب ريعشلا زبخ لك او )

 | ىلا نبا هاوراك( عومدلاب هبارش جزعو ) دابعلا ةريضم نم هيفامل مارح ذامرلا لك اف
 ةامسملا ةدوهعملا ىا ( ةئططادعب اكحاضرب لو ) افوقوم دهاجمو هينم نب بهو نع متاح

 هل اسوا هيق هنغر دواد نم اهاها اهحوزف ايروا انهبطخ دق ناك اوما بطخ هنا ىوس |

 | بابلا اذهىف هبنت املف ةأىما نيعستو عستب هنانغتسال كلانه اهف .ىلوالا فالخ كلذ نا ىلع ظ

 ريغ قذف فذحلا ىلع ليلدلا مدعل فاكت ريدقتلاا ناسماتاا لوق اماو ةرسسف»وا ةيردصم

 اديب دنأع دارس هنمو هسنج نه “ىلا, ءىفلا عاما ةغالا ىف درمسلاو ةحاسنلا ىف ةحامطا ردق

 | ديصقت ال لو اهااللخ نه اهسال لاو اهءسوتالو اهسنال لاح قيضال هةادع رغصتال ىعملاو

 وه ساستف رامسملا قدنالو ىراخلا ىفو ةعئملا ليزتف هولا و لفعا ىف ل قنف ةفاطملا

 لآس ناكو) هقاقدناب هرمك عرسيف لصتيف ىا لساستيف ىورو نيا ىا ساس مهاوقنم |

 ىورام كلذ د-و عردلا ةءدعا هلال ةراعف عا ( لاملاتب نع هينغي دس المع هقزرب نا هير 0

 لاق٠ هل اسف نشل ةرودق امكام ىأرف هءاع نوئكف هدشن نع نانلا لمس ناك هنأ هنع 1

 مالسأاو ةالصلا هيلع دواد ىعل ناكو ليو كاكنلا تان نم هلامع عطا هنا الا لد رلا 3

 فلا اهعم ميقلا صم َّق عردلا هيه للوعتف نيدءلاك ريصو هدب ديدخلا دخ اي كالذ دعل ْ

| 

0 
| 

 ظ

 هاور5 ( مالسلاو ةالصاا هيلع لاقو ) لاملا تب ىف هثلل لعأو قدصتيو لك ايف مهرد

 ىا.6 ةالصلا بحا ١ رم نبانع هجام نباو قاسنلاو دوادوباو دحاو ناخيثلا

 أ هللا ىلا ) ةلفاسثلا مايص ىا ( مايصلا بحاو دواد ةالص هللا ىلا )لالا ةالص عاونا

 ةضقأ انا نوكما ةئطاع الأب ناك رهظالاو خسنلا ف 57 ماس ناكو دواد مامص

 موهو ) ةداعلا ىلع ةيوقتال ةيجوملا ةحارتسالا 6 ليللا فصن ال ماني ناك ىا ةفلاس

 قا ةداعإ طشنبل 2 هسدس مانو ) هنازحا ندهار وال نداثلا مقعتلا لوا ند )» هشلن

 كج و ىلع موصااب تفاعضل لإ لادتعالا ةلاط هياعراما . امون رامهو امون ماوصل و ( هراهم

| 
| 

 رجالاو سفنلا ىلع قشا ةيفيكلاا هوه نذل وا ةدامع صاخب الو ةداع موصلا ريصلا التو

 عماجلا ظفلو نيتمدقملا ف ب>الا هيلع ناس نيتريخالا نيتلمخا ف 3 هقثملا زدق ىلع

 ةاللصلا بحاو امون رطش و امون موص)ا ناك دواد مايص اعل هللا ىلا مامصلا بحا ريغصلا

 سدلي ناكو 0 ىهتنا هيمي ليس مانسو هلو موو لدللا 222 ماس ناك دواد ةاللاص هللا ىلا

 هنع تبثي ملذا رارحالا تاّئيس راربالا تانمح نا الا ةقيقحلا يف ةئطخ نكن ناو ةئيطخلا

 هلاسهيدأل نيكلم هيلا هللا لسراف مهل ةداع هنامز ىف كلذ ناكو اهجوزتف_ اهنع هل لزني.نا

 (:رفغتسا)



 ل . 1 ظن 7 1 ىورالو ىا 0 هرمورب اهتلامالو 0 هنانح هاني ةليشإ |

 هاور ثيدحلاو هب رةلامكل ىا: ( لج وزع هب رنم ءايح) ءامسلاو#“ ةخسن ىفو 0522

 ءامساا ىلا هسأر دواد عقرام ظفاب ىلدحلا هللادبع ىنانع بئاسلانب ءاطعنع دهزلا فدمحا
 ىلحلا لوق عفدنا ةياردلانم هانمدقام عم ةياورلا هذهبو تام ىت> ةئيطخلا باصاام دعب

 ا ةر< 0 ىا ( اهلك هئايحاك ان لزيملو ) نسحا ناك ةرايعلا هذهريغ ىخاقلا لاقوا

 ظ هللاى ب11 متاح ف نانبا ىودلب ( يك ليقو ) ةعقاولا كلت دعب هتامث ةلاح ىلا

 | وادم مب © بشعلا تدنن ىت> ) ىبهنا هريغو دهام نعو اعوف سم هنع ىلاعت

 ظ دخلا ”ىتدوا) ضرالا ىلع هعومد -عوفو ةارتكن ماىان( هعومذ نم٠) نشينشملاوه
 ظ قشلاك ارا هدخىف ترا ىنءملاو ادودمت اليطتسم اًقش ىا ( ادودخا هدخىف عومدلا

 ا ديداخا 4ومح د رفه وهو دودخ الا بادكا لق ىل اعنا هلو هنمو ضرالا يف ليوطلا رفخلاو

 | ( هيلع ءانثلا عمسيف هثريس فرعتي اركنتم جرخم ناك ) هريغو فاشكلا فاك ( ليقو )
 أ ©( مالسلاهءلع ىسعل ليقو) هتمعت ديزا ااكش هب رل ىا 4 اعضاوت' دادزيف ) هتديغ ىف ىا

 ْ هنك رتل هترتخاول ىا ( ارامح كالت داو ) هفنصم ىف هييشىنا نباو دهزلا ىف دما ىوراأك

 هب ىف قلعت نان ىا (رامحب ىنلغشي نانهىلاعت هللا ىلع مركاانا لاق) هيلاةج الا دنع انايحا

 ظ ١ دحا ىوراك ( ناكو.) ة هيدر ةخا لاق خلا ناف نيغلا حّتشب ىناغشاو هممدخو هتفاك و
 (ةرعتلا نشل" )ناك ةنا (ةحح رات رك اشع ناو ىعشلاو دهاحت و ريمع ندع دهزلاىف

 ١ اضل قت 5 م ىا ( تدب لنك و ) هقرو ىا ( رحشلا لاو هلو ىلا

 ١ 0 دقو ( نيكسمول لاش نا هيلا ا) ءاممالا عمج ( ىئاسالا بحا ناكو مان موللا

 قبس ل 1 نودام هنا ىنفلل ظفل زيزءلادنع نن دعس نع دهزلا ىف دما

 ظ ا دهزلاىف اذيا دما هاورأم ( ليقو ) نيكسملا اذه لان انم هيلا بحا مي

 ' ( نيدم ءام 0 مالسلاهيلع ىمومنا ) افوقوم هنع ىلاعت هللاوضر سابع نانع متاح

 هيلا تالة او ( لقبلا ةريضخ ىرتتناك ) ليلخلا ميهاربب ا نبا مساب ىمس

 ضقت ءاهلا مهب ( لازهلانم هنطيىف ) ندم ىلا اهجوتم بئرتي اهئاخ ريصم نم

 ىوطلانم لاقول هباوصو ليق فءذلاوه ناسمتلا لوق لطف سوماقلاىفام ىلع نمسلا

 ىرتاك هليلعت و ىرت تناك هلو قاعتموهو ىعدملا نع هدعب ىنءالو ىهتنا عوجلاوا

 ناك دقل ) اعوفمم ديعس ىلا نع هدو ؟ احلا هاور 11 مالسلاو ةالصلاهيلع لاقو ١)

 هتراكب ىا ( لمقلاو ) همعطمىف ةجاحلا ةدشب ىا 6 رقفلاب مهدحا ىلتس ىلبق ءاسالا

| 
ْ 

 ناناح اعو ىلولاءاذه ىدكر م ا ١ ءاطعلا نم مهيلا بدا كلذ ناكو ( هندبو هبون ىف

 مسقلا ند ريخالا لدفااى 2 اذو فاؤملا دروادقو ايد مهل هللاهدعاام

[ 
 ا
 ا

 هللا ىبد . 2 هك م الح رنا هيعس نأ ثيدحّقفو هلو روووكقلا قار طل ثلاث |١ ا ]

 هك يسرا ها ال2 تكاد هال ا ووصل فورا
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 يس ل سسسللللللسللل77 س22 >> >> ب بببببببببببببببببطططططلل بببب7س7س7س7ل7ل7بب مللل ف

 ال بفءاضر ءاسالاريشعم انا سو هيلع. ىلاعت هللاىلص ى ونلا لاقف هلوقىلا مو هءاغ ىلاعت

 نوحرفيل اوناك مهناو رقفلاب ىلتبيل ىنااناكناو هدب ىتح لمقلاب ىلتبيل ىنلاناكنا ءالبلا

 ( مالسب بهذا هيقل ريزتلل مالسلاو .ةالصلا هيلع. ىسعلاقؤ ) ءاخرلاب ن وخ نشناك ءالبلاب

 هركا لاقف ) هتراقحىف ريزتملاعم هتيتره اماظعتسا ( كلذىف هلليقف ) كنموانم, ىا

 نسسحا ىه ىنلاب عفدا ىلاعتو هناحبس هلوقل هبقطنلا ىا ( ءوسلاب قطثملا ىناسادوءا نا

 ملاح ىنانإا ءاوراك ( دهاجم لاقو ) امالس اولاق نولهاحلا مهبطاخ اذاو ىلاعت هلوقاو

 ( ناكو ) ةمعنلل اضفرو ةعانقو ادهز ىا (بثشعلا ىحي ماعط ناك ) هنعدهزلاىف دمحاو

 ذختا ىتح ) ةيصعمب مهام طقدلا عم هتفاخم ىا ( لج و نع هللاةيشخ نم حبي ) كلذعم ىا
 هتف رعم ةدشا هعمد, رثا نم ههحوىف رهنلاك ىرج عضوم ىا ( هدخ ىف ىر# عمدلا

 الثل. شح ولاعم لك أي ناكو ) ءاملعلا هدابعنم هللاى م امنا ىلاعتو هناحبس هلوقل هبرب
 مامالاوهو ( ىربطلا ىكحو ) سالفالا ةمالع نه سانلاب سانيتسالانال ( سانلاطلاخ

 6 شيرعب لظتسيناك مالسااهيلع ىمومنا ) هبنهنبا ىا ( بهونع ) ريرج نبدمح
 ' يقف شالا لبا ىفالا طو ةحب وها ىئاسفلتلا لاق. اهيلع :نلظي و يضت ناديع قف نسم
 هلوقنم هدعب اب هتيسانم مدعو هدعب ىنحالو ىهتنا لظتسإال ىا ىتارعلا ةياورىف

 الدب ىا (رخنم) ءافقلاةرشنهنمو ةرفحىا فاق نوكسو نونمغب ( ةرقنىف لكأيو)
 فكريغنمهيفب ءاملاذخأيىا (اهيف ) ءارلاحتفب ( عركيو ) فزخوا بشخ فرطنم
 ءاملا ءاءو قلت نيج ىا ( ةبادلا عركت ا برش نا دارا اذا ) اهنم هبرشيف ءاناالو

 ناكاذه هدهزنا ىلا ءاعا هيفو ( همالكنم هللاهمرك اامب ) همارك ال ىا ( هللاعضاوت )

 ىنمملااذهىفىا ( هلكاذهىف ) ءاينثالاراثا ىا ( مهرابخاو )ل هلاح رخآو هلاك ىلا ارمتسم
 لاكىف ىا (.لامكلاىف مهتافصو ) ةظوفحمو ةطوبضمو ةبوتكمىا ( ةروطسم ) هعيج

 ةروصلا عم روصلا ىناسملتلا لصاىف عقوو 6 ةروصلا نسحو قالخالا ليجو ) مهتاوذ

 ( ةروهشم ةفورعم لئامثلاو ) هلوقنم :هدعبامو قالخالانم: هليقام عج بسنالا وهو

 فالب لاقف قاحلا ىف ءايلوالا فرءياذامم ملاسنب دمحم لثسدقو اهاحىف ةروك ذم ىا

 لوقو مهضارتعا ةلكو مهسفنا ءاذسو مههوجو هشانشب و مىةالخا نسحو مهناسل

 اهءيمح رااذب ىا ( اهب لوطنالف ) مهاوخا ىلع هقفشلا ماسمتو مهيلا ردتعا نم ردع

 نيعدملاىاواولاو زمهلاب ( نيخر ْوملاض عب بتكىف هدجتام ىلا ) بطاخلا اهيا ( تفتلن الو ١

 مهرابخانم هولقن اف مهل نيعباتلا ىا 6 نررسفملاو ) مهريغو ءايبنالا خيراوت ملع

 هرايخو فاسلا ءاملعنع ةّباثلا مهريسىف مهنع هان ؟ذ ىذلا ىا ( اذه فلاخامم ا

 ب ا 1



[ 
 ظ |
 ظ
 ١ ىحلدلا ىلع فحصتو انيورو اندروا ىا ةدح وش مالف م2 6 انباجو م و هيلع ىجلاعت .

 1 ردو سوسو جو و هه ب نيا 0217 52 تن1675 6/15 7 ل9715 151237 قفا 3طن دل: 57630177 201535 3121751237 تلات ق7:

 4 ةددطلا قالاخالا رك دن هللا كنك زر هلوق ىو ةرساعدلا ةضرتعملا ةلجا دعل هلوقأ ىلوا ْ

 | نب ىلع سا ىا 14 نسا ثدي >ح وكمل 0 ةناتكعلا هل نم بانل ادهىف ةدراولا ىا ا

 دزه هلاخ وهو ( ةلاه ىبا نبانع نع نسا دائسالاب دراولا امهنع ىلاعت هللا ذر بلاط

 ىا( هلل اجد نا ( هسفن هراضحتساوا هديدح عامجتسال ىا موا امار هلوقل ةلع . هع 2 :

 أريسل انواذلا هريغهعمج ماع نا ا.شىا ماريثك هفاصواو) ٍِلسَو هيلع ىلاعت هللا ىلص هقالخا| ١

 جا يشل

 لئاضفلاو ) ةديعسلا لئامشلا ه ةداجا قالخالا مْ ءانلا ىنعع نه نا ىىعدس ناالا مهللا

 حتفااب ةللظا ىنعع ةلصخ ممح ( ةديدعلا لامكلا لاصخو ) ةميظعلا ةعركلا ىا ( ةديلا

 مركوف رش و م هياع ىلاعت هللاىبد هتاقد لامحو هتاذ ل5 ىلع ةلادلا ٍةدّتعملا ةدودعملا ىا
 هللاىلص هل ةيسانملا امتورث ةيسنو اهتباور ةخح ىا 6 اهتنص ١ كل ان رهظا ىا ( كانيراو ١

 ليك ىتكيو 3 عنشإم ىا نونو مم حاس . علقم هسفام راث الا نم ( اكو هلوش

 لاح ( هيئارم عيمج انهرك ذب نانم 2 4 عسوا )و ةيقانمىف ناشلا ىا © صالاو ( ْ

 ىا 6 يسو هيلع ىلاعت هللاىلص هقحىف ل هترثكو هتعس ىا ميما ةدايزو ميحلاب ( بابلا اذه

 ( هدافغن نود عطقن ) دتعمدح ىلا ىهتني داكيال ليوط ىا ( دمت ) هتفصو همن ةهجنم

 لادلا ماحتا زوجو هنانف قةحم ريغ نموا هغارف روصت لبق ىا ةلءهم لاد مث نون حتفب

 ىا (هصئاصخ لع رحبو)ل ربااةحاسم ىلع لادىا لياد عج ةلداعح 6 ءالدالا ) هيضم ىنعع

 | تفاماواو يات هلتلا نا هلاوطاؤ/ امض ظاحودم اتبنيكا «لتك ئا( 'زخرذ 2 نر ككو معينا قذلا

 هتعاحش ىف رداخ دساوةناعو هيوضف صهأب 72 وه لاف منع ىلاعت هللا ىذر ايلع سابع نبا

 هللاىذر ىلع نع ىوروةتأيح وه.صخ ىف ركاب عبدو هاخسوةهدو>ىف رخازتارؤو هناطمو

 ا ىاولد 5 )َ ءالدلا يردكتالا ( 2 ه.اع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر هن فصو هنأ ةهنع ىلاعت

 ا لص هنأ قا ءاعا هو هتحاس قف ةردك هوفص ثروب صقس هصعل ةخا نيح هيف رثؤونال

 انكلو ) لاق اذلو هماعو هم رك لحاسنم ةبامنالو هماحو هريرب هباغ ىلا ءاماعلا نم دحا»
 خف مم ر تاياورلا نم فو رعءم وهام ىلع هفصوق ان رمصتخا ىا 4 فو رعءملاب هس اننا

 يا 4 كلذىف انرمدتلاو تافنصملا ند 03 نسا ةطلم ق ىا 1 روهشااو حيحصلا ىف

 ناّتغا اهو نيماللا ددشتو فاكلاو فاَقلا نه للك ما ) لكنم لش ) كلا:هامث فورعملا

 ةلق ىلا ىالقوىلا هناف رثك ناو اوبرلا ثيدحاىفو ريثك نم للياق لشن ىلع ىاتزكلاو ةيلقلاىف

 ةيدعملا داّصلاب 1 ضيق ند صض.ععو 0 تاقدصلا رق اوبرلا هللا قدح ىلاعت هل وهل صاقتناو

 لابو ريثكن م اليلق ى١ ضيف نم اضيغ ىطعا لاقي ةدايزلا ضيفلاو صقنلا ضيغلاو اههيف
 هلعح ند ىلوا وهو ور فهصو ند ريدسإ تعب نه انساو ىنءملاو مانالا ضافو مادبا ضاغ

 6 لوصفلا هذه م نا انسأ رو ال ىخدلا هرك ذاك انافت هرايتعاو اديك انو هلبق امل اريسسفت

 ىف

 . هريس نه ا ةيقاوالخ ىا 6( ةفاك ةا> 2 هثيدح ىف نس اواد:هلاخدال و ىا ( هحامداو 2



 بيتا مسمع هوس
 ا سس تيم تا ا هس سس سس م سس : تسع

 ظ نا انيارو  ىا مت ىلع فطع ( هلصاو ) ةيبهولا ىا ( هللاضفو ) ةيقللا هلئامش نم ىا

 ىنمللا ةهج نم 6 هبيرغ ىلع ) هلم نيبئىف ( فيطا هيبنتب ) هءامث دعب هثيدح قدحلت |
 عاكس نا ىا ( ظفاحلا دم نب نيسأاىلءوباىخاقلا انثدح ا ىنءلاذش رط نم ( هلكشمو ) ظ

 مه ةلاونا مامالا ) انئدح ىا ( ان ةئامدحو نامت ةنس هيلع ىنءارش تلادحر ) مدقتدقو
 هيلع تأرق ةخيسل فو بصنلاب ( هيلع ةءارق ىميمتلا ) ةلحوم ءاطب ( ىهاط ن تلاع |

 ىملع نيب عماجلا ىا ( بيدالا هيقفلا ) مكل ىرابخا نمضىف مربخا لاق ىا ( كربخا )

 إ

 ظ

 غلتفي ( ىروباسينلا نسحلا نب هتلادبع نب دم :ركب وبا ) ةيبرعلا دعاوقلاو ةيعرشلا لئاسملا |
 هللاد.عوبا ه.قفلا خيشلاو 2( ناسار< دلب ةيحمملا برعم ةلوهم نيسف كلم هيتحعتف نوب

 ىخاقلاو ) لوعفملا ةغيصن دمحع ىهسم ىلا بوسنملا ىا( ىدمحملا نجلا نبدحا ن دمح

 ءاحلاب لقو نيتمحعم نيشف ءاخ نوكسو واوحتشب ( ىش> ولا رفعجن ىلع نب ند اىلعوبا |

 رمتاباو ناسهبصاب ظفاحلا ميعناباو ناسا رم ىريملا ركب ابا عمس خاب لامعانه برق ةلمهملا ظ

 ا سادعتلا 0 0 ااو قشمدل ىزارلا ماهو دادغس ىدهم نب ر#ءاباو ةرمصلاب ىه-ُاهلا |

 ننس ىجحانلا نب نسما هنم عمسو هنارفاوهو بيطخلا هنعا ثذح و :ةساطاهنع ىور رص

 ةمجعم ءاخ مضب ( ىعا زنا نسحلا نب دمت نبدا نب ىلع مساقلاوبالنن ) لكىا (اولاقإ دوادىنا

 ( ئئاشلا ) ريخصتلاب ( تملك نب ميلا ديعسوبا ) انريخا ىا ( انا ) ةعازخ ةليمقل بوستم

 ءاروام ثد#حو قيم للا بحاص شبلا ءاروامدالاب 3 هروهشم دلب د توسم نادمدععمع

 بدحاص ىذه رتااوه ( ظفاحلا) ءارلاو ةلمهملا حت (ةروسنب ىسعن دق ىسع وبا انا رهنلا

 (٠١ عيج انث ) فيعض حارجلا نبا ىا 6 عك و نب نايفسس اني لاق )) لئامثااو عماجلا

 نوكسفةل ماهم رثدكب ( لحتلا نحنلا دنع ن نمء.نبا )ةيتحت نوكشو ميم حتفو ميج مغب

 ند ةءاور ىا 4 هباّتك نم ءاللمأ 0 لحي ةليف نأ بوسام منج أ
 هخش ىلع ءورقملا هناتك

 لحر ىتدح لاق ( هربع هفعضو ناءح نب هشو ةيلق رهظ نع ءالمالا نم ىوفا وهو 1

 مالااو واولا حش ( ةلاه ىنا دلو نم ) ىممتلا هللاد.عوبا وه ى اظنالا لاق ( مك ىت نم

 هللاىخر نينمؤملا ما )ل ةلاه ىبانم لدب رجلاب ( ةحيدخ جوز ) هدافحا ىا نوكسف مضبو |
 فاكلا حتفب ( هللادبعابا ىكي ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هيلا اهلوهو ل5 ىا ( اهنع ىلاعت

 .هذهب لجرلا كلذ فرعي ىا نونلا فيف2ثو فاكلا نوكسسبو ةحوتفملا نونلا ديدشتو

 هنازيم ىهذلا هب حرم 5 فو رعم ريغ وهو ةطساو الب ىا 6# ةلاه ىنال نيانعا) ةنكلا

 مساةريسه نال ةريررهىناف ةريره نم فرصلا عنمىفىوقا وهف رمقلاةرادل لعيقلاه لاو
 نالجر هيف معسل مل لب مسيل لج رلان أل عطقنم هنكلو لاصتالا هرهاط دانسالا اذه م ساحب

 ان لطفا وهف لولا !ىنازطا نزح لولا هفيئ معانا هتكلو _ ابظقنم ئيس اذه لثمو

 ضعل لاقو ةعالا صعب 2 اذك ادا عطقنم وهف اًقاطم مد /: ناو هحو نم عطقنمو

 روهتلا دنع ةخ وهو لسرملا مكحىف وهف ةلاهللا هذه لثم دانسالا ريال هنا انئاماع |

 ( هللاو )



 همك ممسو 19و

 ل أ 4 05 املا ا 1 در 0 ىلع نب ند 1ك نر 0 6-1 نيو و

 لي ودحتااىلاة 9 )» 0 2( سس تدل ؟نادقحن 0-000 .4 |١لاق ةلاه ف اون .: 0

 2 نبا وهو 6 هللاهةخر ىلع وباإ ىذاقلا لاقو لوقف ةفط اعلاني وا اوكاأيلا داس ند

 ١ دحان) ريغصتلاب نيسحلا هيف ىورو ( نسحلا نردحا ىهاط ىنا خ.ثلاىلع تأرقو )

 (نالفانلا) ميل ءار نوكسف فاكعافي ) قييرألا كو هني اما ع هرب رعلاب هائعمو ة.س راف ةغل

 ىا (لجالا خشلا ان زاحاو لاق )ف سايق ريع ىلع القايإ ة ة.سأ ءايق نون هفلادعبو ماللا دب شا

 ( قررزحت ىلا نك ةيردع يشن د# ل[ !هتاو امانز تح ارأ اضل زرككلا

 انناداد ىا ) ف 0 اهالك ا (الاق) 2ع فرصل ءار مف هيت نوكمي همدععم تشل

 نببر> نر و نيتءحسم 6 ناذاشن دمحن نسحلانب ميهارانبدحانب نسآاىلعوبا )

 راو ف رثعاىا ( هب رفاق هيلع ةءارق 00 ل و للا بكا ( ىءرافأا )ميما رمسكب (نا رهم
 نوكي الف رمل ناو هوجن واكنءنالف ىنريخاوا نالأف عربخا هل ليق نء.ف ط رش وه وهنع هله ا

 : ظ
 | ريخا(مانا) ا < ذملا ىلءو .!ىا 14 لاق هياورلا حرصت هيف و راروالانم دنال وهال والياد ا

 14 نيسان ل نيسان هللادمع نب رفعح نب نيسان يي نب د نب نسحا د وبا ( ْ

 نيتحتش ىولعلا يهاط ىبخا ناب فو رعءملا بتااطئةا ناي'ىل# قايل هن اللا رغصتلاب

 | ىريدلان ءهنامح ةلَشىور لاق مئانه 5 هبسأو نازيملاىف ىهذلا هحر”لجرلا اذه ىاخا لاق |

 ا

 ةمحععموأ ةلهم لادوؤ فاااه دعا ةلههم لادؤ فلاف ناءمدععم لا دق ءاخ مضي (داداد>نا

 ا

 | ردعم ن 2 قار رادع نك ى ريدلا نءو رشلا ريد ىلع ليتل دان_ساب قازرلاد.ع نع

 ءأ مص والا نومعت# هئردو ىلع لاق اعوذ سمع رد ىبا نع ةلكلصلا ب هللا مع ندم نع

 محدزال مهتم هنا الولو هنع هللاافع هضفر ىلعو هبذك ىلع نالاد ناذ_-هف ةميقلا مونىلا |

 اذياهلي ضقت ىلعو هعضوو هبذك ىلع نالدب امهنا ىنلالو ىهشنا رمعم هناف نويل اة هلع

 هنكلهَش رطنه عوضوموا فيعض ثيدحلانا هتباغ الف هضغب وهيس ىنمع هضفر ىلع اماو |

 ه2اةمرك ذب كرش نا تفتقملاذارا اها هلئاهشىف ىذخرتلا دانا تباث.هنا :ثيح رضضيال |

 2كم ىلا هيلا ذعر تنل لاكي نار هيفلكو رار 68 الا كر 51 كينيا له سفرا كارداكرو ةلماقما لق ١

 نومزتام هريغو هنال افعض وا انبح وا احييك هنوكحب اما هدئس تودأب فورعلا |

 "قدس ندم نب.ليعمسا ) انثدح ىا 6 انث ) هعضوب مكحوار هيف اثيدح اورك ذيالا

 ةذءسا فو ( ىتدح كلاطىبان؛ ىلع نبا ) ريغصتلا 6 نيسان ىلعن ده نب رفعج نا

 / اذهىلع ىالاق (نيسحلانب ىلع دمت نباإ قداصلا ىا 6 رفعج نيىلع) انثدح لاق

 ا اه ئذمرلا هلجرخا ةعامجو ىزيلا دمحا هنعو ىروثااو ىموم هيخاو هسانع ىوربي

 ا هلل لا ى ١م ربا هد 2# ام ادد نا هثيدح نكأو هشوآلو 0 انحلت داك ىهدلا لاق ا

 ىهنا ىب حا ن< ةداد2دلا نع ه.عفا ند ىدوم هيج أ ن نع هنع ىلع نبرصن ن ع 11 دقو

 هح رخا اء ندير د ىف لم ناك اهيل اعااو نرده يو اىافطا نش موه ثءدحطاو ٠



 سو مسد او

 | ( رفعجنب ىسوم هيخا نع ) ىبالا هرك ذ اذك هلجارخالاب درفاو بقاملاف ىذمرتلا

 ىضرلا ىلعهنبا هنعوهكردي+ و رانيد نبهللادبعو هيبانع ىور مظاكلا ىولعلادمم نباىا
 سيح ىف تام مامأ ةقن ملاح اص وبا لاق نيسحو:ليعمساو ميهارإا هون ودمتخو شع هاوخاو

 سامومسم ذادغبب ىءوم ضبق ىدوعسملا لاثو هجام نباو ىذمرتلا هلجرخا ديثرلا

 رفعج نع هنسنيسحو عبرا نباوهو هئام ؛نينامثو تسةنس ديشرلاك لءنه تاخ ةرشع |
 معلا ىف هرقل هبىحس رفايلا رفعج ونا وه ( ىلعن دمحم هسانع ) قداصلا ىا ( دم نبا

 ىرهزلاو قداصلا رفعج هنبا هنعو ةشاطو رم ناو راح وهيونانع ىور هيف هعسوتل ىا

 اذه ( نيسحلا ن ىلع نع ) ةتسلا ةمئالا هلجرخا نورخاو ىعازوالاو عرج نباو

 دهم هونس هنعو عجو ةريهىناو اهنع ىلاعت هللاىوضر ةشئاعو هسانع ىور نيداعلانءز ظ

 هلج رخا هنم للضفا امش رق تيل ىرهزلالاق قاخو دانزلاوناو ىرهزلاو رمعو ديزو ْ

 نسحلالاق لاق ) اذه نيسألا نب ىلع نم وهف نيسحلاسةعلكو ىدوعسملالاق ةتسلا ةئالا |

 لهال ىا ( دنسلا اذهل ) ىتالاثيدحلا ظفل ىا ( ظفالاو امهنع ىلاعت هللاوضر ىلع نا ظ
 ىوسمهنال في رش دانسا اذه ىناسملتلالاق ةيتحتلا ءاملابال نونلاب وهو ىناثلا دنسلا اذه

 مسو هيلع ىلاعت هنياىلد ىنلا ىلع ةالصلا ةفصىف ىورملا دانشالا هلثمو تلا لها نع

 هب ىقرولو قافال باصموا ءىربا ىتوا ةلع ىذ ىلع رك ذول دانسا ةعئالا هيف لأق ىت

 (ملسو هيلع ىلاعت للاىص هللا لوسر ةيلح نع ةلاهىبا نيدنه ىلاخ تلأسإل ءىربا عول |

 هلف طولا ريثك ىا (افاصو) دنهىا «ناكو ) هتمن وهفصوىا ةيتحتفمالن وكس وءاح ركب |

 ةياورىفاك بحاو ىنكا ىا هيلاح ةلمح (وجرا اناوإل ةضرتعم ةلح مالسلاو ةالصلا هلع |

 هبثيشتا ىا 6 هب قاعتا ) اسهنم اضعب ىا ( أيش ) هتيلح نم ىا ( اهنم ىلفص؛نا )

 باح انع هجارخاي درفنادقو لئاهثلاف ىذمرتلا قي رطنم ثيدحلا اذهو المعو املع

 لئاسولا عمج ىف هيناعم قئاقحو هينابم قئاقد ىلع مالكلا تطس دقو ةتسلا بتكلا |

 قفوتلا هللابو ايلاث هانعم طبرو الوا هايم طيضىف فنصملا عبتا انهو لئامثلا حرمشل |

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ناك ) دنه ىا (لاق) قيرطلا ءاوس ىلا ىداهلاوهو .

 امركءامظعم ىا ةحوتفملاةمحعملا ءاخلاديدشتب ( امخفم ) نويعلاف امظعابهم ىا ( امخف |

 هبحا ةرشع هطلاخ نمو هباه اخ هار نم هنا دروام ىنملا اذه ىلا ريشباك بواقلاىف |

 لاش نادعسالو هتعن ىف هفالخ قايسامل هتقاخو همسجى هتماخض ناس امهب دارملا سلو

 لاجوهرون لاكن ءىغي ىا ( ههجوأل التي ) قاحخلادنع مظعمو قحلادنع مب لع اانا |

 (عوب ران م لوطاإ) هرودبو هردبلاج هئءاض اك ىا ( ردبلاةلِل رمقلا 00 ( هروهظ

 ليوطلا ىاةحوتفملا ةمحعملالاذلا ديداشت (بذدملانم رصقاو) ةماقلا عوب رملا رمصقلا ىا

 ,(رعشلالجر ) ةنازرلاو راقولاىلا نيثملاسأرلا ريك ىا ميملا فيقخ م ةماهلا يظع 2 نايلا |

 | هسأر رعشقرفنا ىا ( هتقيقع تقرفنانا ) اليلق ءرسمكتم ع نكسيونيعلاحتقو ميطارسكب
 سس ل سل يللا سلس للا

 )نع



 د ضضح

 ظ دصق نع هق ار ,غيالف قرغني مل ناو ىا ( الفالاو ال اقور اذهب كرت الاانا غسق تاذإ,نم |

 ا ىا(غ( هرعش اوضاع أازلا نعش خويجماو ناد زءاحوه ىدلا ضيبالا قب رطااوه قرفلاو هنو ْ

 | طرقلا قلعم ةمحشلاو دارفالاب هنذا ةمحش ىوربو انابحا ىا ( هيئذا دق )وأد 0 ١

 | هديك 1 ىو اسهل هَ ليقو ءافاا دبش 4 رذو وطه اذا 0 كيان أنه ن ناللام وهو |

 | ١ ةمحشلا ىلا لصو اذا الا ةرثو ىمس الذا ةرفو هلع> وا ارفاو 5 ريمضلا ةدايزب هرفو ٌْ
 لمادا نكي نعم لاك هللاىذر ىلع ثيح نه ءاحدقو ارين ضءاىا «( نوالا ىهزا )

 ١ هلا اهنع ىلا هللاىغر ةشئاع نع جرخا اذكو هنع متاح وبا هج رخاام ىلع ةرمحي ارسشم |

 العارنا نقط ن هللاديغا,ةناورتوماتتاملا فو !قؤالا نضما ناك -و هيلع, ىلاغت هللاىلد

 اق وذلا نمل وج عتؤلا لاوس ضرب ملام اق لاقف ويالإلو هدام ىيلعامسن قع العشا |
 لام حذ ولان دارحاو ندنلا رانش رايتعا ادهو سمشال ودمت ىتلا ءاضعالاو هج ولا رايتعا َ

 ضربالاب نكي مل مالسلا هيلع هنا سنا ثيدح نم حريحصلا ىف ءاحام ىفانم الف هضاس ءافص

 ١ نأك ماللدلا» ةالصلا /ةّيلع هلاب عشنا ثيدخن نما دال هنا ىفامااماو: مدرآلاب الو/قودالا

 ٠ نيل مساو ) اههنع ىلاعت للا وضر سابعنبا ءركذ اك ضايبلاىلا رمسا هب دارملاق نمسا ( ١
 (نكذنملا !ندبامت قيزلسا لدا وب هقاشيالاك هنرع اةيانك ,نيوكي نإ نكع وز هقلخ كا نوي ما |

 (غباوس إل اهادا سوقن و اه رعش ةرازغ عم اهقيقدىا ىلوالا ميلادي دشتب (بجاوملا جزا)) ظ '
 نكس دقو نيتحتفب ( ن رقريغ نم ) داصلا نم ىلعا نيسلاو الصا لماوش و الوط للءاوك ىا ١

 لعلو نرقلاب هفصو دبعم ما ثيدحىف عقوو نييجاا نيب لاصتاو عاّمجا نود ن* ىا

 نال هدعب ىن:انو نرقلا برق تايئالاب دارلاوا هدعبو ىئارلا برق ةهج نم فالخلا أشنم |
 مث نر ريغب ناك هنا ند ىباطا هازوجام اماو هل ةيجو لك نم. دومحلا هلادتعا تولطملا |

 نم (هردب) هلوا سكب ( قرع )ل هيبجاح نيب ىا 6 امهنيب ) هرودت دعبيف نرقلا هلثدح |

 فلاحي الو نرلا ةفلا ةدهاشم دنع ىا 14 بضغاا لدح ميو هكر#و همك عا راردالا ْ

 ىف بدحو هتينرا ةّقد عم فنالا ليوط ىا ريكلا اي( نينا بقل 1 طضصغبال تيد ١
 ظ ههنا خومشل كاذو هعام هعم يذلا زيرعلا 2 د كيا ربا : الأ بانج هيأ ىبام ىلع دهب ْ

 ىا 1 هولعر رون ) ب هش ال ىأ هل مهشلا هي هش ةيايايح اك اا لواوهو نييحاحلا

 نيسلا سك ه.س ١ افص ةوقو هناهب 527 هن امض ا ,م ةمئربوا هيلع ريظا

 ههحو ىا ا( المان ا نه ل ءىذولا هشنا وا ع هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنأ ١ نظي ىا اهحتفو

 | عقتارا نء وهو ىرهولا لاق فنالا ةءصق لب وطاا مشالاو هيسحيل قا لوعف. 6 مشا ) |

 ناد د>ا هيف ناك ناف هاهت:م نم الياق هتنرا فارشاو هالعا ءاوتسا عم هنا ة.ضق طسو |

 ناك ةياور ىفو اهلصاريشكو اهرعش ريغ ىا ةثلثلا ديد 6 ةيحالا ثك, ) ىنثا وهف

 0 لئامثلا حرمت اق ف ملط ةللإةقجيإر 5 ربو هراكذ جال ملغم :ىيوخا نك خلا بف 2 0

 )0( ى ىر الا ىلع ف 00



 توكسم ليوطلانال ةيارذلاو ةياورلا ىفان اهليوطالو اهقيقذ ريغ هلوقنه يملا رخ نال ظ ||

 ن» اعوفرم اههنع ىلاعت هللاوضر سا.ع نبا نع دروام ىانيالاذه م اعرمش حودمت

 لمحت ف ةفاضالا رومالانم فيفلشلاو فيثكلاناف ةعبرالا ءاور 5 هتيل ةفخ ءرالا ةداعس

 | هلصا ىلع لفشحلا لمح نا دعسالو لاود>الا عيمج ىف لامكا| وه ىدلا لادتعالا ىلع

 رهظلام شع ةفيفا1لا ةيدالا بل ردت ىف ءاهقفلا لوقو اماو هصلعو هلوط مدع 0ع فرقاعاو

 ادءىعصت ى روغللا ىنعملا 0 اا ثيداحالا ى.هو احالطدا عندا اهتحن ند ةرعشنلا |

 ( نيدحلا نهش 2( اهضاس و كس زعم ةقدكا داوس 2 وهو نيعلا ىف ىا ) جعدا ( احالصاو

 هميظع حد برعلاو ةعساو وا هيمظعى ا ( مفلا عياض 7 نيدنجولا علا سمع ربع اميلادىا

 لاو همدعمع 4 بنشأ ( ةحالملا را روهطو ه> اصفلا 1 ىلا ءاعالل هلعلو هريخص مدنو

 ماللا ديدشتب (نانسالا جافم) اهؤاهبو اهؤامو هور بنشلاوا نانسالا ضبا ىا ةدح وم

 قيفد ) بيع اهلك نائسالا دعا نالو ايانثلا جافا نمع ثدي ايانثلا جرف« ىإ هح وتفملا

 نوناا ديدشتب ( نأك ) ةرسلا ىلا الئاس طيخلاك ردصلا رعشنم قدام ءارلا مضب 6 ةب رسملا

 | اهريغوا ماخروا جاع نم لمعت ةروص ةلمهملا مضب 6 هيمد ديج ل هديجو هتقر ىا ( هقنع )

 ( قلحخلا لدتعم ةضفلا ءافصيف ) هقنع نوك لاح اهنيبزت ىف غلابيو اهني ىف قنأتبو

 محللا هه> نع ندنلا ميظع ىا )ع ان دان ) ءاهملاو نسحلاىف ءاضعالا بسام ىا ءاخعا حتشإ

 لاقاك محللا ىخرتسم ريغ مسحلا باص لب مخضلا نيمسلا هانعم سيلو ميظعلا هقاخ وا

 هضعب كس كسامتموه ىا عفرلاب كسامتم ىورو محالا ىخرتسع سيل ىا ( اكسامتم )

 هفاضالاب ىنعي هفيفخ ىا محللا برض ناك مالسلا هياع هنا نم دروام هيفاني الو هتدشل اضعب

 ىلع اهدحا عفتريال نايوتسم ىا ةفاضالاب ( ردصلاو نطبلا ءاوس ١) نيطبلا نيمسلا ىلا

 هيداب ىا ةلمهق ةيتحتف ةمحعم ريكو. ميم مضب ( ردصلا حيشم )) نالدتعم امهف رخالا

 ةحاسملا نم نيتلمهمو ميملا حتشب ىورو هلعافتراال هنا 5 هب ضاف#لا الو نماطتال هيهاظو

 ديعب ) هير مكحن هبلق حارشتاو هيماىف' هردص ةعس ىلا ءاما وهو هضيرع ىا ةحاسلاوا

 همظعف مظع قبس اهفو ديعب انهه لاق قنعلاو فتكلا نيبام عيسو ىا 6 نيكتملا نيبام

 محض ) ةلوصو٠ امو نافوصوم امهف ديعب انهو محالا ريثك كانهوا ءاوس امهف هدعل اما

 لكوا مظعلا سأر وهو سودرك عج اهميسجو ماظعلا سؤر مظع ىا ( سيداركلا

 وهو ةددشملا ءارلا حّتش 6 دردتملا رونا ١ نيك رولاو نييكذملك لصفم ىف ايقتلا نيمظع

 عضوم ئا ةدحوملا ديدشتو ماللا حش ( ةءللازنبام لوصوم ) هدسج نم هبون هنع د رجام

 ىر# ) لودوعع قلعتم ( رعشب ةرسلاو ) ةلوصوم امو رحنلاوا ردصلا وهو ةدالقلا

 ةب رسملا ىنعم نه قيسام وهز ليطتسملا طخلل اهءاشم دتمي ىا ةلمهملا ءاطلا ديدشتب ( طخناك

 .امهيلع سبل ىا نوكسف حتفب ( نييدثلا ىراع ) هناليسيف هدادّتما وهو ءاملا ناير# ههش
 2222255 رئي ت25 2222252522222 2 2 يجي يللي ييي207 لي مليش لاا يي
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 تال قال 100 ا وع عع ع دو موس بج < جو بع وص حدو صج جن دووم وع هج سو ضل

 مهيأ معو ع

 ” قرلسام الا ةونملا# ظطا ىوسان”ىا© كلذ ىوسامنل هلَؤَك لوآلا ديون وأ لح لْقاو ندم
 ىلعا عمح ( ردصلاىلاعاو نييكملاو نيعارذلا رعشا ) كلذ ىوسامت ىورو ةب ريسللا رعش نه

 . ىلع نع دروام اماو نمشلا يلق ةدشنام نا١ مه امل ارععلا يدك اتيت نأ" هقاوفام نا

 ١ كعرجالاو اود مالسلاو ةالصلا هيلع هنا نم حس اصملا ناسح ىفام ىلع ههجو هللا مرك

 ىلع نك هنا ىنءملاو رءشالا دض درح>الاب ديرا هنا ىلع ٌلومَف هيلع رعشال ىذلا وه

 نيعارذلا ىمظع ىا نوكسف حتفب 6 نيدنزلا ليوط ) قاطملا درجالا ال رعش هندب عيمج
 ناوكم دق وهو فكلا عيسو ىا هلوا مضي دقو نوكسف حتفب ( ةحارلا بحر ١) نيديلا نم

 ليقو ةثاثمللا نوكس ( نيمدقلاز نيفكلا نثْش ) مركلا ةياغفو دولا ةياهن نع ةيانك

 دمحنو طقف ظاغ ىلا وا رصقو ظاغ ىلا نالبع ىا سوماقلاىفام ىلع ناتغل اهو ةبقوفلا

 سارا م1 ير مهمالو مهيشل ىوقاو مهشطبو مهضيقل دشا هنال لاحرلا ىف كلذ

 ١ ئوارلان ٠ كش ( لاقوا )'لعاف مسا ماللاو ةلءهملا نيسلاب 6 فارطالالئاس ١ ةئاثملا ف

 ديزو ىحلدلا هركذ انون ماللا لدت دقو اهدتمم ىا ىنعع اهو نوثلاب ( فارطالانئاس )ل

 هاكشم لح دنع فذصملا مالكىف هركذ هيلع لدنو ءارلاب فارطالا راسو ةح.ص ةخسن ىف

 لدن دحاو ىنءع اهو نوثلاب نئاس لاق وا فارطالا لئاس ىور ىرامالا نبا لاق دقو

 ىلا ةراشاف فارطالا راسو ىرخالا ةياورلا ىلع اماو اهب ةياورلا تد نا نوالا نه ماللا

 .رتاسو ىا فعلا واون وه ىاطنالا لاق ثيدخلاىف ةلصفم تعقو 5 هحزاوج ةماخض

 ىورو اهرسكب ةخسن ىفو ةدحوم نوكسو ةلمهم نيس حتشب ( بصعلا طبس ) مذض هفازطا

 لوف اماو ةريتعملا خسنلاو هححعصم الود الا قام ىلع نيتامهملا حتش بصعلاو ةدحولملا مدقت

 بانطا ةدتمم ىنءملاو فيرحن باوصلا بوصنع وهف فاقلاب باودلاو فيحصت وه ىلحلا

 ضرع مظع لك وهو ىورهلا لاق فاقلاب بصقلاىورو ءونو دقعت ريغ نم ةّئاتممو هلصافم

 ماظع دارملاو هيشالا وهو اولاق ىرانالا نبا هاور دعاسلاك ع هيف فوجا لكو حوالاك

 ةغاابم ىلوالا ةمدعملا ءاكنا مغب 6 نيصمحالا ناصمح ) امهلوط رايتعاب هيقاسو هيدعاس

 اهنم اهب قصلبال .ىذلا عضوملا وهو ضرالانع مدقلا صمحا ىنات ديدش ىا صا نه

 ه2 الاب و ميملاحتش وهو ام ءوتنال نيئيل نيرواسلم ىا ( نيمدقلاحيسم ) عضولا دنع

 ىنأب ىا وعدب ةنز ىلع ( ءاما امهنع وني ) ةمحعم نيشو ميلا مهب ىوريو ىزاحملا لاق

 ةةدقملا ماللام ذب ( اعاهت لاز ) هناكمنع ىا ( لازاذا )امهتسالمل امهيف هفوقو امهلوبق نع

 ضرالانم هيلجر عفر ىا عادت ىثم اذا ىوريو امنوكسو ماللا ريمكب اعلق ىوريو

 ىلاعت هلو المع ةرداملا ةدشو ةلحعلا هن رهظيال ثدحي ةيشملاف تدثتب هناك ةوشن اعفر

 اعله ىشم ىثثم اذا ىورو ءاسنلاك توام ريسالو ءالبخلا ىشحأل ١ ىتاج ثلاشنو ىف ةلضقا او

 ءاننم“ناساةودسو ؛واو"و ا -ؤهيف 'ةداناقتم أد مغ (افكت وطغو) ةحيص ةذءسنىف دزو

 هسسصسصسسسس7ُ682 مسسسسسسسسسسس وسل كسلا مسُسسْسس أبر :- - : ©77©]7 7 82٠# +”* 7١7١/١ /ححسسص صم تكتم

 هايس و 2 ريغ ند للف زافوو رو كادي ىأ 3 انو ضلعي“ 14 هائعم .نايتتو..
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 هارمسا وأ هنعإ ىا )» تفعل اذاو ر ظافطا نم هعاج ها و رام 0 , هؤملا ءا ءابع بهذ ىذا ا

 ةوقل ضرالا نم رالاتدع.م ىا ةياور ىف 6 بيص ىف وا ) باص نه ( لزم ىا ) طع

 1 0 اذا 0( ا ريشا 35 0 ةعسلا اه رمل ىلا ميا 0 ةمدعملا لادلاب

 ىلا ؤفكتلاو بدص نه لطاراع# الا ىرصهزالا لاق هام و هءضصو ُْق هوطخ تيداو هيلي

 | هللا لوسرنم هيشمىف عرسا ادحا تيارام هنع ىلاسعت هللا ىذر ةربره ىنا ثيدح اماو |

 هنأ ال .تواجملا بسب د نع ةسءش رملا ةعرساا ىلع لاو ملجم محبو هلع ىلامت هللا ىلص |

 ةنييهمو عش تناك ةعرمسلا نا ىلع وا راطثلا بونو بي ناك مال_.بلاو ةالعلا هيلع

 ا ةعرسس لاق ماللسلا هلع هنأ ىور دقو بيننا مدل ديصو ربع نم 0 وطخ ةنيسديأ مالاسلا هيلع

 آ قرا الف هيلع هتءاكب ااقمو هيلا اعوتكح ىأ 4 أعيح ا ١ ه..دب اح ند ةلأ أ وا

 ( فرطلاا ضفاخ ا اغي> ريديو ايم ليش لب شيطلا ف.نخلا ريطلاك نوكيالو ناظلا

 | ةدم رشكا ىا ( لوطا ضرالا ىلا هرظن ) هبات ال اعضاوتو هير نه ءايح هرمصب ىا

 ظ دادشنتو ميلا مغ 2 هرظن لج لل ةربعلل عسواو ةركفال عمجا هنأال (ءامسلا ىلا هرظن نم

 ' ىليامث نيعلا قشب رظنلا ةاعارص وهو طخحالا نم ةلعافم © هظحالملا ) همظعع ىا ماللا

 | هلل عيمجل 5595 عناملا هصاىف هزكفت ةرثك لاح انه اهب دارا هناكو غدصلا

 | ىو هماما مويه ىا ( هباخا قوس ) هلفانم دحا ىلا وا هقرط نم بناح ىلا

 أ ١ فعضا ةاعارص ةدايزلف رفسلاىف اماو رضضأا!ىف اذهو هءاحال اماعتو هبرل اعضاوت مهفاخ

 ةكن الملل ىناح اوعد لوشو هفاح ىلع ادد>ا عدنا ناكو معارو نم مهةظفاحمو موقلا

 ماءد جينيس هيلع لاحم هللا ىلص هن ال رياح هعمص روش قف مهمدقت انكم ىووأذلا لاق

 اسقب نا دعببالو ىهتنا مهماما ىثم ةشاط اعد اذا ماعطلا بحاصك هل امرت اًؤاخ هيلا
ْ 

 ةاللصلا هيلع هلع هش رملا هال عضو ماعطلا ريثكت ند دازاام ىلا ةردام مهيد اعا

 "6 مالسلاب هيقلنم ١ ردابتي ىا لادلا مقب ردبيو ةياور فو 6 أدبيو ) مالسسلاو
 | انييناث باوجلا ضرفا بيستلاو الوا مضاوتلا نم هيف ال لضفالا هباوثو 1 اإل

 بحتس هنا ىلا ةراشا هيفو هضي نهلا نم لضفا ىه ىتاا نتسلا نم ةلضانا:ةزه: تدع اذلو

 ءابنثلا ىف غلابو تاسببطلاو تاولصلاو هلل تابحتلا لاقو ءاسهتنالا ماق».ىلا لو ال
 سو هيلع ىلاعت هللا ىلد هباحاف هتاكربو هللا ةحرو ىنثلا اها كيلع مالتسلا ىلاعت هللا لاق 0

 ثيدحاو هلوسرو هدءع اد. أ دهشاو هللا اللا هلاال نا دوش ةكئدلملا تااَقف نيطاصلا

 د رصتقا دقو ٌةلاه 5 نانع مهتياور َّك ققييلاو ىناريطلاو ىدمرلا ةياع قشا انه ىلا |
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 م س64 ا

 ١ انامل تامشلا !يقاك روقفيلال نبع تناول |دواق طم اا ماو كارتملم إل جيلنا: ىف ميطاو عيا هللا
 لك الا ظأا هل لص> دقو نحلا اذه ىلا لصؤ ال دنه هلا ىلع نب نسملا لاق دقف
 راسخا ناسو هقطن. بادا ةيفيك ىا ( هقطنم ىل فد تلق ) لجالا هلعف ضءب نم |

 ( ناز>الا لصاوتم يقع هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك إ) دنه ىا ( لاق إ) هقدص
 لجلال يوغا لفراتعا ركفلا مئاد ١ نايبلا نليلَدَتَوا ا نانسللابيلاكت اره ودا و عؤطملا

 ( ةجاح ريغ ىف ماكشالو ) هلوق ىذتَس امن هلك اذهو ةن# رادفف هنال ( ةحار هل تسل )

 هوركم عقوتبالو لجاع بولط» توشباملا هنز دارملا سيل مث( توكسلا ليوط )ل هنوكو

 ١ مكاضا امالو مكتافاع ىلع اونزحتاليكلا ىلاعتو هتاحبس هلوقل هنع ىهنه .كلذ ناف ارك

 هيدارملا اعاو نزحلاو مهلانم كيذوعا ىنا مهللا مالسلاو ةالصلا هيلع هناعد نه درو الو

 نع ةياكح ىلاعت هلوق هيلا راشا مك ماظعلا رومالا نم هليقتسي امل ماّهالاو ظقيتلا

 انشنر نا نزلا اسنع بهذا ىذلا (هلل. دما نئملاةياغ الا مهاوصو لاح ةنلا لها

 ةلاحاقد»فا نإ دنه ثيدح نأ ند ةيزوذلا ماما نبا نع ىلخلا هلام اماو ناوكش روفغا

 فرعأل نك هذان قو تيد ناقل لصاوتم نآك هنأ مالسلاو ةالصاا هياع هتفص ىف

 نزلا نع هاهمنو ان ما.ساو امدلا ىلع نزحلا نع ىلا هللا هناص دقو كوك فيكو

 < ع م 197 2 12 1 ا 7 27-2 ت23 - "دما
 ىلا هلقئاع عوفدق نزملا هيتأي نا نف رخأتامو هينذ نم مدقنام هل رنغو رافكلا ىلع

 ةالصلا هيلع هنا ةلاه ىلا نب دنه ثيدح ىف ةيعت نب سانعلا ىلا مالسالا خيش نع اضيا |

 ركفلاو تمصلاف هظفااما نازحالا لصاوتم ركفلا مثاد تمصلا ريثك ناك مالسسلاو |

 وركم لوصحوا بولطم توف ىلع ملالا هبدارلا سيلف نزملااماو بلقلاو ناسلل |

 || هليوأت جايتحاو ملا ىف ثيدحلا توبثا ريارقت اذهو ىهتنا هلاخب نم .نكيمل كلذ ناف
 1 هلاقم ماقم ََق هئط ون ةمطقملا ةده كك ثيح هلك ىبع لدب دره 2 هلك اذه 5 يافا

 أ هءاتلاو هءادشبا بلطي ىا ع همتخحمو مالكلا حتتشي ) هلوشب اليصفت هنيب من الجا |

 ملكلا عماو# ملكشيو ) هب حد برعلاو. .هقدسش بحرا « بناو- ىا 6 هقادشاب و
 عماوجلا تدعم سلا ناك ثر دا ف و ةشكاناعمو 6 ريما قايل عماوجا ملكلاب ىأ ( ةعماج م

 نوك لاح ماكتتي ىا ( الصف ١ ةحيح اوفو ةطاص دصاقل 0 ىاب ءاعدلا نم

 ا

 | ال نود ف ل اهلا نو 0 ئىا 2 ه3 0 راع ا عماج 9 وا لطا. 4 0 لاب

 ظ داو 3 55 و ةحا لا همقاذم ند هأس أع َُ . قاعشامو 0007 0 6ع هيف ىلإ 1 ريصقل الو ُْز |

 ىا « ىفااب سأل الا يد قالا | ناك ىا ةئائش م رسك و ةلموم حتشب ( اشمد )|

 مخلاف ريثالا نيا لاق اهمضو ميلا تشل 1 ناهملاالو ) 0 هءانتا وف ىدلاو وا عبطلا | طياغ ا

 راقغا ىا ةناهملا يي حتفلا 1 2 ميملا كليو 1 سائلا نم ادحا نيهبال ىا هناهالا ن 5

 ا ىذلا اده نم ةلطيلنا مأ كنغر نع هاك كييمعا هل و ةمئاو ىهتنا ما تل انك أ

 000222 ب ا



 م م47 1
 حج سرا ل نال ال _- -

 ميال 2 ترغصو تلق ىا (تفد ناو) هللا ةمعأ 2 6 ههفذا ماظعإ العن ريقدح ل نييم وه

 هل وو ميم ىذالاو ءاذملا نع هةهأ زن هةاخ نم اددا وا ىلاعت و - هيعمل ند ىا( 5

 اماو ابو رششمو الوك آم ىا هواو فيف#تو هلوا حتشب ( اقاوذ ) بيعي ىا ( مذي نكمل ١

 قالاطلا عب رم و حاكلا نر اسمعه ىنءف تاقاوذلاو نيفاودلا بخ ال هللا نا كثي لح

 عانت عتتلا ىلا ليميف هير ريغ ىلا ةيغرلا نع هلق هحاس ةهازنل ىا ( هحدعالو )

 لايام مهضعبل ليق اهمذو اهحدم هيلع بترتيل اهنم هسشن ظح ىلا هجوتلاو ايندلا 5 وحلا

 مْ ايا ظاشا تفملسلا.انءاملغا,لاتقف عخال فاهللا  ةلظظعو ا نقلل ةلظع

 ىماىف هلدحا ضرعت اذا هبضغ عفدل قلخلا نم دحا موهبال ىنملاو امهيف لوعفملا ءان

 هنأ هلصاحو سم لجال ىا ماللاب ءااغإ ىورو ىهنموا رشم ا بداسلا ىا 4 ءىش ( هبر

 بجاولا قملا ةرصصنب موش ىا 6 هلرمدتني ىت- ) ءىش هضغل مش مل قا ىدعت اذا

 انهسو اهظل ىا ( هسفال بضغ الو ) هيضغل ضرعتلا مدعل هءاع اذهو هقح ىف

 راشا ) هباحا نيب امف هباطخ تقو ىا 6 راثا اذا ) اهقح در ىا( اهل رصتنبالو )

 ههدعتلاو ديحوتلا ر 1 لاكع هدم ىتنساو , ماهعالل اعفدو ماهفالل ادصق )1 اهلك هقكب

 هدذع هعقو مظع *ىش ىش نه ىا ( بحعت اذاو )ب مارملا قيقحن ىلا ةحيسملاب ريشي ناك ثيح

 برلا لعف هنا ىلا ءاعالل ءائسلا ىلا همك باو ىا اهفيفخمو ماللا دب دشش 4 اهلق زر

 همالكى ا ( لصتا ) ملكت ىا ( ثدحت اذاو ) بجعلا هبام لاح برق نع باقني هناو

 ثدح ىجلدلا فدعصلو اهيل اديك ع اهلا هن رانشاو قا انورقه ىا .4 اهب (

 قيرط نم جرخ ىا انيلع لصف مهلوق نم دصق ىا لاق مث ءاتلا عضوم ءافلا عضو

 هتحارب ىوررو ( ىرسبلا هتحار ىنيلا هماهباب برضف ) اهب ادصاق بام نهد رهظ وا

 ةقك ناس اده ةيؤرلاو ةلالا ددعت ىلع ءانس هياورلا فالّتخا لعاو هماهع .| نا ىنعلا

 ناسالا كن رح ناب عمجلاب اديك أن م لعفو مهم سما ثراه م ةداع اذهو اع همالك لاصتا

 هناكف ناحل 6-3 نم اهجوت ا ناسشلاو .بطخلا ىف :اعقو هل نا ىلع ناكرالا ضءبو |

 | دحا ىلع هيضع رئا رهط ىا ( بضغ اذاو ) هتيضف لوصح ىلا هجوم هتاكب

 ةرخاف ةإمهم ءاحو ةمحعم نيش ( حاشاو رز ه سه أ كيف و ةنم دعبل هنع ىا ©« ضرصعا )

 حفصل هضاىعاىف غلاب لاه نا ريظالاو فصملل اهرن م اطنالا هر 1 صصساو لام ىا

 هل لصح ىا 4 حرف اذاو ( حفدطاو منع ضرعاف ىلا ءلو هن أد. س هل وه ها ع هةقع |

 سار قرطاو هرصب ضفخوا هينيع ضمت ىا نوكف حيتش ( هفرط ضغا) رورس |

 عاونا مظعم ىا 6 مسبتلا طخ لك 3 ءارشارو زهعارش_ كوصت نع ةايعابتو ال زا اساس.

 امهيلع ىتنع ئ جااذا ىحب نا ىور دقو ا_ةلطم هق تودالام وهو مستلا هع ظ

 مستبت كارا ىسيعل ىحي لاقف اك اب هيثي انيزح هاقليو يطعن |ضيع تاعب انالعلا أ

 2 كناك)



 هك مم قوس

 كاامكيج] امه اردت ىسيؤاف ندي ا شلناك يضرم نزح كارا ئجبا ىقيع نال ٠ م16
 ىسعو لالخلا رهظم هنوكل فوألاو ضيقلا هيلع بلغ ناك 2 لعلو امسن مرثكا ا

 ةيافنم ابو رع وللا ن وك قعر كادكعلا ى كتل جياع راديال راهرلاك "كسلا العر كولغأ

 تبلغ ةياور ىفو ىضغ ىتحر .تقبسب ىسدسقلا نسا ىسنالا هلوتل لاجملا ؤ
 لزانلا دربلا ىا ( مامغلا بح لثمنع ) اكحاض هنانسا ىدبب ىا ءارديدشت ( رتغبو ) ؤ

 ةيلطاهذه تيفخا ىا ( اهتمتكف 2 ىلعنبا ىا 7 نس الاق ) دربلا لاح باحسلا نم

 هنريخا ىا ( هتثدح مْ لاناحتماو ارامّتخا ىا ( انامز ىلع نب نيس انع  ةياورلا هداهوا ؤ

 ةلمضف ةدايز عم ىا 6 هيلا ىقبسدق هتدجوف ) هيلع هعالطا نييتل ىا ثيدحلا اذه

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر لخدم نع ءابا لأسف ) هلوَش هني اك هيدل تدجو
 هجورخو هلوخد ةيفكن ع ىا ماللارسسكب 6 هسلجو ) امهيف نيعلا حتش ( هجرخو

 اردضم ناك ءاوس ماللا ربك ءاوهو:ةسولج (ناكم وهو بست لاو>١ نعوا هس ولحو

 ريبكي  ةسلحلا نال شحاف أطخ وهو ؛هسولجب ده ىا ماللا حبش وه ىلحلا لاقو اناكموا

 هتروص لمت وهو هرسك زوجو هلواحتش ( هلكشو ) هئيهلاو ونال عيوش واوه ميلا

 هتريبس نعإ هتلأتتفا ىايشاايفي هلونقل و ل والابر قلمتاه] يقتل راتج كاملا وهب جنات جركل راج هسو
 هققحو هلاسدقو الا رك ذام عيمح تاقلعتم نم انو نوط كتي مف ىا ( لج هم عديرف

 قيرطب اماو لامحالا قي رطب اذه مث ندحتسملا هقلخ لامحو نسألا فاصنا لكنه اذهو

 لوخاد .نع ) ههجو ,هللامرك(ايلع ىا (*ىاتلاس ,نيسحلا لاق ):هلوشهنم امكف لضفتلا
 ليبقنم اذهو هلوصو ةيفيكو هلوخد نامز ىا ( لو هيلع ىلاعت هللايبص للالوسر
 نامزلا نم ليءلق :تواضت امهشام ناف نارقالا ةياورنموا ىغاصالا نع رباكالا ةياور

 هتيب لهالو ةصاخ هقط ىا ( هسفنل ) هّسسىف ىا 6 هلوذد ناك إ ىلع ىا 6« لاقف )

 لبمخا ءانثلاو ليزحلا رجالاهلف ىا (كلذىف) هبردنعنم ىا ( هلانوذأم )) هنوك لاح ةماع |

 نييساوب ل. ىلامخ وزمن احيتسون المنكوب نزور (شاندينخ [ لي دينا هلا" خام ناك ليق وي تكل ازعل ١
 ريضقلاب ( :ىدأ اذا ناكتف.) نادت ايف لحسلالب هنا مات لبق ويدتاج وناقر ةيلم ينك ١
 ءاّولا ديدعمتب ( رج »> هلحجيفف حن ةتساز هلزنمإ ىلا لصور ىلا ععوأملا متمو نىلوالا وه

 | بصتلاب ( ىلاعتد ًازج ) ماسقاىا 6 ءازجاةثالث ) هنمزىا ( هلوخد ) مدقىا زمهف
 ( هلهال 007 ) لماوكلا رومالانم اهو-تو ىحضلاو قارشالاك لفاونلايف هدبعي

 اينجل تتبالا تار( عيفتار ا رخ) مهلابف مهلامو مهناش حلصيو مهلاحو مهسما ربدب ىا ظ

 هيلع لوخدلا ىلا سانلا ضعي ثاحلا ة ةيسضق ةرورض دوذو دورولو اهوحنو ةلواءقلاك

 ىنع٠ اذهو هيلع كلذ لاثماو داعلا لامتاو داهملا لاو ١ ضرعو هيدي نيب ةروثملاو

 ( دريف ) هبابحا ةيمزو هباحأ صاوخ نه ىا ( سانلانيب و هنيب هءزج أزج مث ) هلوق
 ١ اوردَس ل نيرذلا يا.( ةماعلاىلع. ل, كلائهامل هعفن..ىا,( كلذ ) هسفنينمز ضعبىف ىا
 ابيه
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 دارارمثالان ١. لاقدقو مهتعبار قامو 2 دمداون ا 1 ةصاقعاب )ا ةلاخا كلتىف هلاع“

 هم اوعمَشأَع  مهريخت ةصاخلا تناكف تقولا اذهىف هيلا للاصقال تناك ةفاعلا نا

 ةماعلا تقو لم ىانع ىن.« ءايلازا ليقو ةماعلاب ةساحخلاىلا دئاوفلا لوا هناكف

 ) ب ) لاملاوا معلا نم قال ىا ( رخدبالو ) مهنم الدب نونوكف ةصاخادمب

 ةلمهم الاد ءاتلا تءاق ةمجعملاب ركذي ةددعملا ةلءهملا لادلا/ رخدب لصاو مهعفن امث ىا

 اذه راهب ةمحعملا تلقدمب ةلءهملاب ميدا 5 ةلمهش ةمحعم رخدذي راصف اح رم اهداحنال

 واولاب ىهاللا 5 خدنلاىف اذك ( ناكف ) ركداو ىلاصت هلوق هنمو رثك الا قطن

 زاثبا ) هتعب رشا ةباحالا ةما ىا (ةءالا ءزجىف) هتّش رط نسح نم ىا ( هتريسس نم (غ

 مهعبل نم اعفنو مهلاماركا هيمان ىا ( هنذاب ) مهرابتعال مهرايتخا ىا 6 لخفلا لها |

 هنع ىلاعت هللا ىخر ساس ءنإ وهو ملغ اا 91 ثُثإدح هنمو لضظفلا لها صان وأ ٌْ

 ةخيدن ىفاك هتمسق ىنا ىاقلا اف ( همسقو ) هل اونذأف نذأتساف رهعو ركبىنا خايشالاعم
 ىلك ىلا ةمدقوا ءزلا ةءسق ىا لومقملاوا لعافلا ىلا اما فاضم ردصم وهو ةحبص

 ىا( .ندلاف رف لضفالاف لضفالا ىا ( مهلضف ردقىلع ) هايا دحماو هيلع ىلاعت هللا

 دردال مكيقتا هللادنع مكهرك ١نا ىلاعت هلوقا ىوقتلا 7 قاعتملا لمعلاو رمل

 نوت وافتم + ك2: مهتراقت عم مهمث بهذلا ةثكوا بلا ىشتةقءو بسنلا

 مهنهو ةحاطاوذ مهم ) هلوق هيلا ريشب جمان اال .ييااقعلالا اباد ماتو

 | لق سابو ربع ن . هد اح ' نا قم 1 اناث ئا ( ع ا وطاوذ مهنمو نيتحالاوذ ا

 نيغلاو ءامخع ءلامتش 31 مهلغشو زر رت موعفان 2 تاس ىبَع ىا 4 مهل لغاشتم 0 ةكلاح ص

 ةخيست ىفو تقولا كلذ ىا 6 مهحاصا ايف ) ةئيدر ةغل هناف هثلاث ردك ةؤءانإ وا مضبال ظ

 ريمطلاىلع (فطع بصنلا © ةمالاو ) ةيضاملا لاطا ةياكح ليبقنم هلعلو ميحاصي |

 لَخا نم ّىا ( مهنع') مهتائ-«نم ىورو ( هتلئدم نم ) ةمالاةماع حاصيو ريدقتلاف
 ىتملاف حب ريغ وهوامل اناب نم ىحلدلا لعجو مهاامتال هدّوفغتو مهلاو-انع هلاؤد

 لحانمو ىا © مهراخاو ) ىيالا هنع هتان“ نم لاقل ىنعملا اذه دراول هلال ْ

 ىا 6 لوّشو )) ةقاك ةماءللوا ةضاخ مهل ح ماصن ىا مهل ىتش ىذلا ) , معايا هراخا ظ

 | مكتم ) رضاخلا لصويل ىا ( دهاشلا ١ فيفختلاو ديدشتلاب ( غابيل 3 بنا رملاعيبجف ظ
 مهضعب !اهالخ ىنءلااولو ىنه هعمسام دودج ولا ملاعف دجوتس نموا ةوجوملا ىا ( تئاغا ْ

 لبقو ةمالا ءاملع ضعبو ةفينح ىناو نيريس نباك نيمباتلانمو قيدصلاك ةباحصلانم |

 ىباتلا بئاغلاو ىناحصلا دهاكلاوا رغصالا تئاغلاو رك « الا ىناحصلا دهالاب دارملا |

 نعش لئاقلا لوف هنمؤ لهاخلا تناغااو ملاعلا دهاشلاوا ْ

 ميهز بارثلا كح هلاصواو 0 هوم كاع دلاخ 2 ظ>5 وأ

 خدع 2 ءاسحالا نم داعل اد قا 39 00 لهطاوذو

 ) دهاشلاو ا (

 ظ

 ظ

 ظ -
0 

 ؤ



 هه معه 1م

 نا ااوا م مند بتئاغلاو عناسلا دهاش |اوا اوما يئافلاو قرضألا دل ااوا

 نودب د دهاشلا ىورو رفاكلا بئاغلاو مسا دهاشلاوا ثانالا بئاغلاو 7 ْ

 غالبا ىورو 6( هتجاح ىعالبا عيطتسيال نم ةجاح ) ىلا اولصوا ىا ) نوغاباو 2كم م

 اريماوا اك احؤا ايضاقوا ةفيلخ وا اين ىا ( اناطلس غابانم ) نأششلا ىا ع هناف ) هتجاح |

 ةقشمو ةفاكبالا ةفس ىا 6 اهغالبا عيطتسال نم ةجاح ) ارئاح اناطاسولوا اريزوؤا

 ةنع اهني ىاثلا ا"( كالذالا ١» لاوولا» ةعتلظرأ ( ةددغ' زك ذيبال !١) ةقفللا و" ةحارلا ماقمق

 ةعفنم هيفام ريغ ىا ( هريغ دحانم ) 0 ىا(«م لّشالو موفد هيلع بترتيو مهعشت

 نايفس ثيدح ىف ) ىلع ىا ( لاق ) لم ف لوعفملا ةغيصن للّشالو ارد نا دعس الو كلانه

 نيلاط مهل وك لاح ىا ديدشتف مخل 6( اداور نول> دب ١ ةداخ هتباورب ىا6 عك د و نب

 تقو ناودخ ا رث تقو هنا لع انفع ولو مز كج واؤاو مكمحلا هك نمايوشموو ملا 5

 هب نيعنامم نينصحتمو هيلا .نيحتلم ىا ةمحمملا لاذلاو ماللاب اذاول ىورو هلا لوصولا

 ( قاوذ هلا ص مهلوخد داعإ نوقرتشال ىا 6 نوقرفسالو ) هدء امل نيب رقتموا

 تاو ا درا داتا نعول ه اه ووانوتك حو مكحو لع نع ىا هلوا حت

 ب اطر و طقاوا عمجا ناك ناو لدأتف لوالا ىلع قوذلا لها رصتقاو هدنع رضحن

 ىلا ( ءايقن دي ا ىا لباد عج ( ءالدا نوج ريو ) لمكلا ىلا ةسنلاب ندلتلل ؟

 *17 ضني هلقام ّلَع”ناذاش«ىن ال لؤقلا اذه ىلانتملتلا لاق: ةندسلا و: باتكلاباءاماع-ا

 هسال ريغصتلاب نيسحلا وه لئاقلا ( تاق ا) نيداقنموا نيعضاوتم ىا ةمدحعم لاذ ىورو

 هلاعفا عيججىف عتتنال ( هيف عصي ناك فيك هج رخم نع ىنربخاف ) امهنع ىلاسمت للاخر ٠
 هياع ىلاعت هللاىلد هللالوسر ناك ) ىلع ىا « لاق ) هلاوحا رئاسو هجورخو هلو>دنه |

 ركب © مهينعي اهفالا ) اعودنمتو اسوبحو انوزخم هلعحم ىا ىاز مك( ةءاكل) نورنا"

 هنمو هظعو رحاوزو هظفا

 نزاخ هاوس ءىش ىلع سيلف < هناسل هيلع نز مل ءرملا ذا
 6 بك اوسو هم رك بئاحعس ن مهني هفاالا عقوي ىا ماللا ديدشتب ( مهفاؤيو ١

 6( مر 5 ) مهل نال هللاز ه ةمحرب هنال مهر فسم اع ماكسال ىا ءارلا ديدشتب 6 مهقر هالو )

 ميرك ؟ اناذا اًضِبا لولو مهخيشو مهسينر ىا ( موق لك ميرك ) ماخسب فاما ركل

 هللا ل زئاام صعن ن ءكونتش نا مهرذحاو ىلاعت هل وم ىا؟ سانلا ردحو 0 مه واهب هب اق قل

 ءووس مزذا ثي دا ىف مهمع طفح َْىا ) مهن“ شاركو 03 هلو ريسسفتلاب 22 93 * كيلا

 211 2 ام د )ا 00 ى ل ا سوف كرو 9 حو نأ كر

 ش5 |

 'تيثو ةوخالا قحب ماقامل ( ةمايقلاموب ال فقوملا ىفوا طارضلا ىلع ىا ( هيمدق هللاتنن )

 | هي

 ا صاوج نم مهيد ىوشو مهدعاس ىا هناعالا نم ةذءسسل ىفو مهعقم و مهحجل ىا نرودلا

 ا ميشؤ أو هلع ىا ماللا دش ( هاوبو ) هريغو ةجام نبا هاورأك هومر كوأف موو

 "نحس رويوعتص دك جما ة/ركع هته لتشتلا دكت

 ظ



 [4 زنا وبب طاطا جرم نئانحن ال .نتاغا) /نيويدحنف وار منا دي اج دج. يج اسبح يب
 واولا رممكب ( ىوطب نا ريغ نم ) بابلا اذهىف مهءيمحال ىنارعالاك مهبتج سانلا نم

 ههحو ةرملل هثاشب ىا ةدحولملا عيدكم (هرشإ) دوا ىلع هؤذءاسأ ىفو (دحانع) عنك ىا

 هّتمدخ ىف مهنه رضح نم قحىف اذهو هنوارطو هنريثع نسح ىا (هقلخو) هتفالطو

 امتسانلا لئسيو) اودقفو اوباغ اذا مهلاوحا فرعي ىا (هباحتا دقفتيوإ) اودجو اذا

 نيسلا ديدشتب ( نسحلا نسحيو) سانيتسالا صحفتلاو دقفتلا بجوب امث ىا 6 سانلا ىف

 مكن ىاواولا ديدشتب (هب وصي د) انسحتسم هلمحيو انسح نوكيام نسح نيسبىا ففي و

 ءالادددعتب (هنهوبو حيبقلا حقي و ) هيوقيو ىورو هيلع اضي رحتوهيف اييغرت اباوص هنوكب

 هنم اريذتو هنع اريفنت هفعضو هحبق رهظي ىا ءايوا نون اهدع ةففخموا ةددشم ءاهلاو
 لاما لاك نم ةياهمنو لادتعالا نم ةياف ىف هلك هناشو هيما ناك ىا ( سمالا لدتعم )
 طرفءالو طرفم ريغ ىا ةدك وه لاح ( فاتخم ريغ ) ةرق نيءالو ةحار هيف باقلل ام
 ةيحصلا بابرال ةرملاب ةلفغلا رهظيال ىا ءافلا مغب (لفغيال ) ض راعتمالو ضقانتم ريغوا

 ( لاح لكلا ) عيونتلل واو اوماسي ىا مال ديدشتو ميم حتشب (اولعوا اولفغي نا ةفاخم)
 داعمدعءوداز ةدعىا ةيقوف ةانثمو ةلمهم حتش. (داتع هدنعإ ىقعلاو ايندلا لاوحانم ىا

 هباغنع ىدعّسالو ىا (هريغ ىلا هزواجالو) هتماقاف طرشإالىا (قأانع رصشال)

 هدنع مهلضفاو ) ربخو ًادتبم (مهرايخ سانلانم) هنوب رقي ىا (هنواب_ نيذلا) هتيم |
 مهعفنا سانلاريخد رودقو ةفاك مهتماع ونيماسملاةّئاو هلوسرو هباتك و هللىا ( ةحيصن مهما

 حوضتملل ريا ةدارا ةلج نع اسهبريعي ةمماح ةلك ىهو ةغا صولملا ةحيصالاو سانلل |
 ةشيعملاو قزرلا ىف ةكراشم ىا ( ةاساوم مهئسحا ةلزنم هدنع مهمظعاو )ل ةصااخ اهب

 هلامو هسفنب ىاسآ ركب ىبانم ادب مظعا ىدنع دحاام ثيدح ليادب اواو اهتزمه تبلق |
 ةنواعم ىأ (ةززاومو) قافك نمالا,ةاساوملان وكتال ليقو. ءاساو نم: ىلعازمهلاب ءاساو |

 هنمنال رهظلا ىنعع رزالا نه هناكم زمهلا/ ىورو لما ىنعع وأ أحاملا ىنعع رزولا .نم

 لوضالل فااخم وهو ةرزاوم ميدقت ىلدلا لصاىف عقوو هاوق ىنم“ هرزاوف ندنلا ةوق

 (هساحنغ) ىباىا (هتلأسف) امهنع ىلاعت هللا وخر ىلعن. نيسحلا ىا (لاقمن) ةربتعملا
 هنم لدنا اذلو هناش بتارمو هلاح ةيفكو هناكموا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هسولج ىا
 انه لاق ثيح ىلدلا برغا دقو هسلجموا هسولج ىف ىا 6 هيف عنصي ناك ام ) هلوَغ
 مدقتدقو ماللا رسكب زوجي هنا ىهاظلاو اميرق مدقتاك ماللا حتفب هنا نم هل قيسام اضيا
 لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ىلع ىا (لاقفل ىنعمو ىنبم ايخ ليكم ل
 6 ركذ ىلعالا ) هسولج دعب ىا (موقبالو) هريغوا مون نم همايق دعب ىا ( ساجمال
 ا هللا نوركذي نيذلا نلاعف هلوش اللمع ع دننح ناس وا ركذو مع ةدافا نه ىا

 لمجنال ىا نيظوتلاوا ناطيالا نم ( نكامالا نطوبالو ) مهبونج ىلعو ادوعقو امايق

 ١ هسفنل (

ِ 
ْ 
 ظ
| 
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 ظ نع 0 اضضيا هريع ىا ) ى<-و ( هربغ ىف ساخحنال ثرح هن ف رعإ مدعم اا هنعتفنأ ١

 هللا ىلص هنا هريغو 1 اهلا ىورف ةنيبملا هثالصل ىلصم لبقو ةنيعم اهذاختا ىا ( ابهناطيا

 نطو نا نع ىهن ةياود فو هيف ىلصإ ناكملا لجرلا نطوبنا ىهن سو هيلع ىلاصت

 امولعم اناكم ل ٍجرلا فااي نا ىهن هنا ىنعملاو ريعيلا نطوناك دحسملاب ناكملاف لجرلا

 مالمو عودي كاتس لالا اطفال وال يلام ل يو د
 آد هلناق هيف سرديوأ هب ىد أناكم ددعسملا نم فايل نه صوصخ هب ديرا هلعلو هل اخانم

 ناكل هسواج مزنلي النا ىلوالا 1 هيلع هبا ك١ قرفتسالل هيلا هقمعس نم ميش نا

 عضومىف هفوقوب مامالا صخرو ىهنلا مومعىلا ارظن هنع رخأتبالو مدقتبال ثيحي نيعم
 ةعاطلاىف ةعمسلاو ءايرلا لو>د ةفاخمهريغ ىهن لعله ةرورمضلل دجاسملا بارحم نه نيعم

 دجسملا نم عضوم ناطيانع ىهنلا درو امناو لاق ثيح هب حرص ىوونلا تيأد مث
 ثيدنل تيبلا نم عضوم ىف ةالصلا ةمزالع سابالف الاو هوحنو ءايرلا نم فوخال

 لاق م تدبلا لخد نيح 5 هيلع ىلاسعت هللا ىلذ ىنلا ىغي نيلج ظ كلام نب نايقع

 ناك فا ةتملللا' لاو اة دفا كلا نما نجا ىلا توتا كتل نم لاطا نإ تكن

 هيف عضاوم هباصتال ناكو قالا دومعلا دنع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا دعقم

 ةعمسلاو ءايرلا فو اهدحا هوجول كلذنع هيهن خويشلاضءب لاقو نك امالا ةفورعم

 هنا ىري نا ثااثلاو هب نومتأيف هيف سانلا عقيف بيغينا ىناثلاو ةمزالملاب ىهاضظتلاو

 ههاركوىف لق 5 ءرق هزاوج مدع دقتعي هنا عبارلاو تلق هريغ نود هقحتسا

 ىثتسا هنا اك ةروناملا عضاوملا ةمزالم ىنئتسي نا ىنذيو هتالسد ىف ةروس نييعت

 ساناا كراس عمضوف صنت ىهنلا نا دسالو ةروطسسملا ىل هلآ هنءارؤ َّق دروام

 زيك لو مهيلع مدقتب لو 6 نناجا هب ىهتني ثيح ساج ١ مهساحم ىلاوا نيسسااح ىا

 نيسملا سكعلا نود نيكملاب ناكملا فرش ناف مهعم قفتا ثيح ساحي ناك لب مهنع

 هدمع هركد هللا نا لوهو لعفلا 1 همامضنأاب لوقلاب سم الا 2 )»2 كلدب صان و (

 ىت> 0 هن داك و هن رشأمم ند ىا 106 ةدصن هناساج لك ىطعي و 0 هاك نع اريمتم هاربنا

 بالحتسا ةياقنم ىا ( هنمهيلع مرك ا ادحا نا إ هسا نظبال ىا ( هسلج بسحلال

 هسولجىف هقفاو ىا 4« همواقوا هسلاح نم ١) هيهاظ لاح ربح هياهنو هرطاخ

 غلاب ىا © هرباص ) هيحاضصل ةضراع ىا ةجال )) ماقوأ هعم ساج ىنعع همايقوا

 هنم هتحاح ءاضّقنا دعب ىا ( :هنع فرصتملاوه نوكي ىتح ١) هعم ريصال هن سحىف

 ؤ (مادادعووا ائاضَعبالا ىا ( اءالا ) اهمضو لادلا حتفب ( هدري ل ةجاح هلأسنم )

 اسهاوصحم هلءءاعد لمشي وهو ( لوقلانم ) هلرسيتاه ىا 6 روسيم وا ) هلوشب هئيباك
 اهوح كبر نم همر ءاغسا م(: نخر امأو ىلا هل وو ابان 4فو عع ونتلل واف أ

 (موق ىلا ىهتنا اذاو ) باوصلاب معادللا و بار#ىلاو ماقملاو بازيملا تحتك هيف ةالصلاب ظ



 اعا هدقراو ْئىظع أ دؤقر ليقو ةقاقلا بحاضص نوطعيو 14 ةحاملا اذ ):نودشو نلوتدعل ٌْ
 ا

 سي 542 زم-

 طساىا )»ع هقلاعتإوأ هل هةطسل 17 مخ ىف لميا ) سانا عسو دف ( نوفاك ال وق مقل عالق

 نسحؤ ةقفشلا لاكن م ىا ( ابا مهل راصن )) همرك ةعسو هفن ةحامسو هقلخ طاسناو هدب

 ةءارق ىفو ميهاربا مكسبا ةلم ىلاعت لاقاك مهيبا ةلزنع موق لك ىن نال ةبترتلا بب دات

 هدنع اوراصو ) مهل با وهو مهتاهما هجاوزاو ىلاعتو هناحيس هلوق دعب ةذاش

 نيوانتمن.دلاولادنع دالوالاك ىا ( نيبراقتم ) ةفآرلاو ةحرلا قحىف ىا ( قاف
 ةعانطلا ىلغ ىوقتلاو ةيصءملا نع ىا ( ىوقتلاب هيف نيلضافتم ) ةسحلا لصا ىف

 هريغ نع وا هنع ىا ( ىرخالا ةياورلاىفو ) مكيقتا هللادنع مكءرك ا نا ىلاعت هلوقل

 نروتسم ةدوملا قح لصاىفواةموصخلل قا مكح ىف ىا 6 ءاوس قخاىفهدنع اوراصو )ل

 ةفخو ةحاقو ماقمال ىا ( ةناماو ريصو ءايحو ) ةنيكسو راقو ىا (]ح نئاج هسا)
 0 دنع ممتاوصا نوضغي نيذلا نا ىلات هلوقل 6 تاوصالا هيف عفرتال ) ةنايخو

 نورك ذبال ىا مده امهطيضو )»ع مراهق نيؤنالو ( هاير مهما ناس اذهو 4 الا أ ١

 هد نون نكتشف هلوا مهب ) ىنالو 03 - 8 ناس اذهو ءاونسا هشف

 نونف ةثاثث ةانثع ة>سنىفو رثدتف رهظا ماقملا اذهىف وهو رشلا صت# ليقو رشلاو

 ماقف ىف رمضح نم تاريعو هسا تالز ىاماللا نكست دقو نيّددحتشس 4 هنانأف و دامت ال ىا |

 ىلاعت ةلوقك ديقملاو ديقلا ىلع تصنم ىنالاف لقنتف ةتلف هسلحغ نكي ل ىنعملاو هسنا |

 هتاتلف ىتتئالو هو ةريخالا ةلمخا ىا ( ةماكلا ءذهو ا الصا ىا افااسانلا نولئسال

 ىا )» نوفطاعش ( ثيدحخلا اذه 0-2 نيثروك دملا ىا ©( نيتءاورلا رعغ ْن هز ه هسا 1:

 | ىا 6 ىوقتلاب ) نوحارتيو نوباحتب اصوصخ هاج ىف ىأ ةحرمص ةذيسن ىف م هيف
 ١ اا عالرقل فين واق بسن وا ىتثنمالا ةدرلا عزنتال ىذمرتلاو دواد ىبا ثيدحل اهدسب |

 | ىلع ةنعا نينمؤملا ىلع ةلذا ىلاعت لاقأك ضعبل مهضعب ىا ( نيعضاوتم ا) مهوك لاح

 | انضوصخ هسلح ىف ىا 6 هيقنورقوي ) مهب ءامحر رافكلا ىلع ءادشالاقاكو نب رفاكلا

 ْ ىذتقع ىا (ريغصلا نو> ريو ةمظعلا نم هل بحي اع ةرلاوا نسلا قف :ىا ( ريكلا ْ

 | ىاةدافزالاّن د ةحيلن"قاو ادهن. دو اه رسكو ءافلا مضي ( نودفريو ) ةقفسلا |
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 ةقرافمو هءاكاو هدالأب نع هدعبأ ىا 2 بنر غاا نو يوما حا 0 ءاطءلاوه رم مما لا دفرلاو ٌْ

 نا ىا (هتلآسف) اهم ىلع هللاىذر لع 2 نيسحلا ىانك 4 لاق 9 0 هنامحاو هدالوا

 مروح تال مهقح ىف هش رط نع ىا 4 هنا سادع ىف ب هماع ىلاعت هللا ىبد هن ريس نع (

 ريغ ىا (رشبلامئاد ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر ناك ) ىلع ىا (لاقفإ هتمدخىف

 04 عبطلا نحاىا ع ىقاخا لهسإل هتلاح ق تف 0 نقرقاذ كقو 0 هي هيد هعاشر و هه>و هقالاط دقم

 ار طش لارا قع 0 لاك ىف ىأ : اديخاو ه.تحنلا ديدشش ( فاخلا نيا) قلخلا ماومع
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 بوذسالو ةياور ىفو حايص ظآ00آآ أ *ىد ىا ( ظيلغالو ) قالا ءىس

 ةحلكلا نا رهظالاو ةدايزالال ىنعملا لضال ب آلا ةغانملل اهالكو امه ةغاد انقل و

 نيقفانلا ثيدح ىف ءاحو ديبعال مالظب كيرامو ىلاعت هلوق هنمو راتك ةيسنلل اهعضوب ظ
 اودبصا اذاف بشل اك امان اوطقس ليللا مهيلع نج اذا ىا راهتلاب بحد لبللاب بشخ |

 ىفا دارملاف قاوسالاىف ةياور ىفو اسهيلا اًولامتو اسهيلع اكلاهت انيئدلا ىلع اويخادت ١

 هنأ“ نم“ دروام انس الفي ةدانعلا ف ؛فو رغملاوهام ىلع .ةارؤلاشملاو/ةمضاخلا ت ودأا عفر ظ

 تنث امن هريغ عم ردا ىلا. هل .كيزشالا هدجيوارساالا هلال «لاق:قوسلا 7نذد:اذا. ناك '

 ىا ( باع الو ( طاع مالك نم قف ىدااىا 46 انئابقب الو 0 هربا ىف ةيعدالا نه

 31 حادمالو 0 قيس 3 بورسش»و لوك لوا ددا يع قوا أدض سم العفو الود دوا ىلع ظ

 ا

 ظ

 هحدم نم هفصو خود كدشسافيإب حزما طيبك دىا ءازلا ىوريو دحا حدم ىف خااسبم ىا

 3 نع هدأ لاق ناو لودالا كلا فف.دعصتق ءارلا حراش بع عق وام اماو انا.حا هد سلو |

 ىمتاينأ هدف ندا ىلع تخحنال م ىا ) قهاشناال ع لق اغَن 0 ربحتلاو ردعفااوهو حرملا

 ١ ناين نم هلرمام ىلع ءاجرلادض سأيلا نم لودفملاوا لعافلل ءانبلاب ( هنم سّؤنالو )

 ةدافاب اهنيب لاصخ ثالث ىا ( ثالث نم )) اظح اسهل لعجي مل. ىأ 6 هسفن كرت دق )) ىنعملا |

 ا اذهو رغصالا كرتثلا نهءامهناف ةعمالانم اذك و ( ءايرلا نم. ) لوس نه ةداعا عم لادبا

 ' ءايرلا ىناسسماتلا لصا ىف عقوو هاوسام ىلا تفل نمت هللا ف رعيال نم هب ىلي امنا.

 هلاو كهلا دعت ةياكح ىلاصعت هلوقك لمحل نم لصفملا لدن ىلع هرج زول نم.نودب
 ةياورلا هذه تسول تاق فوذحل ريخ هلا ىلع همفرو قدسإاو ٍليعتساو ميهارإا 517
 لوقلا راثكا نمو ىا (راثكالاو) ةياردلا بابرا ىلع ىتال اك ما ادة منعزل
 ا ىىتاا ةرخالا رادلاو ىلوم لا جلا ههج ولأ كامكتإ ايندلا عاتم 261 ١ نم موا راضحلل لمملا |

 فكو هينغلالو هعفنسال و همهلال امنو ىا 1 هينعبال امو ) ىرحاو ىلوا ناكل

 ىلاعتو هناحع.س لاق دقو هينعب الام 5 ءرألا ماللسأ نسح نك قفديارلا ثدرددح وسلا

 ا ماهل ادءابآل اهب ©( ثالث نه ) مهصقتبام ةحاس نع مهدعنأ ىا ) سشاحنلا كرثاو م(

 ةييحعتلا ديدشلا )ع هريعبالو 0 هردق عضبب اع ىا ب اد>ا مديال ناك) هلوه ىعدلا لاق

 هاخاريع نم اموف م ذاعم نع ىدهرتلا ثيدحى درو ذا هيما ق.س بعل هينعنال ىأ

 ناوصلا تاق امهبرا ددعلا ناكالاو د>او اه ىاسماتلا لاق هلمعب ىت> تعمل بذي

 هب هنظ ءىسبال ىا ( هتروع باطبالو ) هلوق ثااثلا ناو نارباغتم امهنال ناددع امنا

 ثيدطو اوسحنالو ىلاعتو هناحبس هلوقل هللخ نع.صحفتيو هصا نع سسدحتيف

 نيملسملا اوذؤتال هلق ىلا نات لال لطعا مو هناسأا 3 نم زرمشعماي زثتملا ىلع دواد ىنا

 | 2 ماروغ هللا عيش -- هخا ةروع عبد نك ناف مهتاروع اوعشالو مم وريعلالو



 - ةةكافنلا سا

 يلق تالا تمل دقر ةبابقلاب هدورول(ةطاشلا با: نم وهف هحضتو اح دهافتكا |
 هكرت ىف هباقع نم فاخيوا هلمف ىف ىا ( هباوث وجرب امفالا ملكشبالو ) هلوق اهلبقام ىلع
 مهسؤر ىلعامتاك هًؤاسلج قرطا ملكت اذا ) هروهظ لامكلوا ءافتكالل كرت هلعلو

 هعم ايدأت ىا ( اوملكت تكس اذاو ) هقيقحت قيسسو هلوقل امارتحاو هلامارك | .ىا ( ريطلا
 ملكت نم ) هوس هنيب اك مهني هنويذاخال ىا ( ثيدحلا هدنع نوعزاشالال هنم ةدافتساةدايزو

 ن*.ىا ( غري ىت> ) هلجال اضعب مهضعب تكسا وا هلاوتكس ىا 6 هلاوتصنا هدسنع

 ىا غلب هيبشتل نمضت» ريخو انعم 6 مهلوا ثيدح مهثيدح )) همام ليصحتو همالك

 هيلع ةماسلاو ةلالملا مدعو هيدل طاشنلاو هبلاةيغرلاىف مهلوا ثيدك مهرخآ ثيدح

 ثيدح مهثيدح مهمالك نم غرش ىتح ىورو مهاوا ثيدح غرشي ىتح ةباور ىفو
 امت بجعتيو ) ةسلاحلا قحو ةسناؤملا مكحب ىا 6 هنم نوكحضي امم كحضي ) مهلوا

 ىلع بيرغال ريصيو ) مهيهاوظو مهرئارسل انيسحنو مهرطاوخخل ابديطت 6 هنم نوجعتب
 ةرابعلاف ىا 6 قطنلاىف )) ةطاغلاو ةطقسلاو ةظاغلا ىا ءاف نوكسف مح حتفب ( ةوفجلا

 ةيلاح ةلمح 6 اهبلطي ةجاحلا بحاص متبأر اذا لوو ) ةداعلاىف هبأد ناكهلك اذهو
 هونيعاوا هتيافك ضعب ولو هواطعا ىا لصووا عطق ةزءم 6 هودفراف )) ةينايب ةيفانيتساوا

 ءاف رسسكب ( ءىفاكم نم الا ) ةياور ىف ام هلبشالو ىا ( ءانثلا بلطيالو ) هتجاح ءاضق ىلع

 ترطامىنورطتال ولوهبهارتالا هلا رطا ىلا زو احتم ريغهنانث ىفدصتقم واهنانثل دقتعم ىا زمهف

 هللالوسر وأ هللاىن وه لبق اذاف هلوسرو هللادبع اولوق نكأو مىيرم نبا ىسع ىراصنلا

 ةدبزلاهفهىفةدربلال وق نسحا اموهلءىناك» حدم وهف هتما نم دحاهب فصوبال ام فدو دقف

 مكتحا وف ةعْيش اج دم يبخل مكحا و * مهين ىف ىراصتلا هتعداام عد
 هادعتب ىا ( هزوح ىت> ) هل تصن لب هنانثا ىف همالك ىا ( هثيدح دحا ىلع مطقب الو) ١

 قيزط ىلع هل ىا 6 مايقوا ) هدوعق ىف دعب ولو هثيدحل ىا 4 ءاهتناب هعطقبف ) صاخو

 دنس ىا(رخ الادازو ) ىدمرتلا خيش ىا (عيكدنإ نايفس ثيدح ىهتنا انه ل هعادو

 نيسحهيخا نع ايوار ىلعز. نسحلا ىلا ايهتنم ةركس نا ظفاحلا ىلع ىلا قي رط نم فندملا

 لاق سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتوكس ناك فك ) ىنال ىا 6 تلق )) مهنع ىلاعت هللاىخر
 ةنيكسلاو راقولا ىا ( مل اىنع ) تافدوا تالاح ىا ( عبرا ىلع هتوكس ناك ) ىلع ىا

 ءىثااريدشت ىا ( ريدقتلاو ) ررضلانءهيفىش امث ىا ( رذحلاو إ ةل>ءلاو ةفخلانود

 فالخ ىلع ليصفت 6 هريدقت اماف ) ربدقتلا نم هيلا جاتحم امف ىا ( ركقتلاو ) ريوصتلا ىنمع

 عامسالاو)رصبلاب.رظنلا ةاواسموا يمالاىف لمأتلا ىا( رظنلاةيوست قفا هب لا ام تدترت
 ءاوتسالاىف ءاوس دح ىلع ءامصخلا نيب ةلادعلا نم ءاضقلا بادا ىف ررق اك ( سانلا نيب

 ىا (ىناب و ىقعلا لامعا نم ىا ( تسب اهفف هركشت اماو ) عافتنالا ىندع عاتمتسالا ىورو |

 ريخ تاخلاصلا تأيقايلاو ايندلا ةودحلا ةنيّر نوئبلاو لاملا ىلاعت هلوقك انندلا لاو>ا 7

 2 ك2 )



 عي موا 1
 يأ د10 107 1 أ ا هن ت7 3 15272771: ت5 كلت فم ل طنش هواك هلة تلقت

 ا ؟دنعام ىلاعت هلق ئوشلا دنع ىهو ىلوا ا دنع قم امف و' لأ دلما ريو يا كير دنع

 | هريص لاحىف ىا ( ريصلا ىف محا مشو هيلع ىلاعت هللاىلص هل عجو ا قاب هللا دنعامو دف

 ظ ديدشتب ( هزفتس ءىث ) بضغاا ىلع هلمحال ىا هداض لو هلوا مغل ) هيضغيال ناكف (

 سردعتلاو رفسلاو رضا ىف طظقشلا ىا 4 رذهلاىف هل عمجو 0 هعزهو هفذعتس ىأ ءازلا

 وهف احابم واابودنم وا اأسجاو ناك ءاوس الو املع ىا( هب ىدتقيا ) العف وا الوق ىا

 تيت ع تحصلت

 2 0 هلجا نم لوءفم هنأ ىلع ه.صن طءض ىلع هراصتقاىف ىحدلا مهوت 35 ال اًضا عا

 ىحدلا لضاماق عفوو عدس لوعفم هنا ىلع هك ل لودالا ىفام ىلع سما | تصد

 ا ىلوالا وهو ةيناس . وا 4ع ضعت وكت فا لمتح و ند ةدايزب ة ةرد ..اآلاو ارندلا سما نم

 ا هللا َى فصو ىا 2 فاصولا ىهتنا 03 تدخلا لاق دامو شاسءم نع هلوش ه رمد 6

 ا هأبا 0 دمحت نا ىف ع 0 دا قحتسيالا ثيح هدمح 7 ىا 3 57 انا هللادم 0 7

 يك لصف ا 3
 ْ اماو ا ههح ن : م ىا 4 هاكدهو ر هائيم رامت ءاب ىا )»ع 0 0 0 نوبشت ىف 0

 / هلوق ) ابي رق مهفلا ىلا نوكيو ابيصن رثك | ةلوادملا ىف هريغ ثيح هلامعتسا ةبارغل ابي غ ىمس

 ١ نياملا هيف طرفملا ىا ةفاضالاب ( لوطلا نئابلا ىا ) ةددشملا ةمحعملا لاذلا حتفن ( بذشملا

 ةفاحتلا ةفصىف اعقاو هنوك لاح ىا ( ةفاحنىف ) ةعبرلا ةماق ةيئر نع قرافملا وا لاوطلا دق نع
 : | ىذ.رتال ىئا ( رخ ًالاثيدحطاىف هلوق لثم ) بذشملا ىا ( وهو ) ةماخضذلا دض ىه ىتاا

 دتدملاو الوط ىهانتملا ىا ةلءهش ةمحمف ةيناثلاهيلا ديدشتب ( طغمملاليوطلاب سيل ) ىقهيبلاو

 لاَ تمتداو ام. تراقف ةعواطملل نونااو لاعفنالا بابنه لععاف مسا طغمنم هلصاو ةماق

 ةغيصا ىوربو ةلءوملا نيعلا رسسكب ةخسن ىفو دتتما اذا راهنلا طغعاو هتددم اذا ليلا تطغم

 (لجرلا) ن ست و نيعلا حتشن ( رعشلاو ) ىنععي لكلاو ةعمدءملا نيغلاب ليعفتلا باب نه لوعفملا

 نيش فيفختف مب« مضإ 6 ط 010 مناك ىذلا ) هريخ فوصوم 6 م مج ص ءار حتفي ١

 ١ ( ندحلاب هذخا ) اهادحا ةديعسلا لاوحالاو ةديقحا لاصخلا نم ىا ( عبرا ) ررضلانع

 تل نعل ود 4 1 ,> ادثيم هنأ ىلع عوق م ١ لدن ةلا رعوا وه هه لاواو دعاد نتعب اجل هنا لعوأ مدقم ردق» دا اطقم ايا ءعوذ
 | رردقُس هيصأ زو# و هلوءش هجو ىلع هعدقتب ضصعبلا]دب وا طر رلا ريشا لكلا لد عل را نم

 ١ ىهتايا ىا لودفملاةفيصب ( هنع ىهتنيا ) ىلوالا فال وهاموا اهو ركموا اما رح ىا (حيبقلا |

 ١ هةحىف ادي هدوجو ناكناو هريغ ق>ىقاحي.ق دعيام كرتي ناك هنا ىنعملاو هل اعين هريغ هنع

 ١ مةياكشي لامع ايبا لاق كة هظف لهي طمتم اوب ةئيلف زج الهنا لعبا وا احيرص نايثنا لع ءقاباد وكيل

 ١ :ىا ( ىأرلا داهتجاو ) هسنع مكيمناام ىلا مكفااخا نا ديراامو مالسسلا هيلع بيعش نع

 ' حالف بجومو مهما حالطا بيس ىا ( هتما:حاصاامب ) ىرحالا روهظف دهملا لذب
 ( ةرخ لاو ايندلا سما مهل عج امب اذ مهلاوحا ماظنو مهحلاصمل ىا ( مهل مايقلاو ) مهرجا

 لا دو ورسول راح هه سب عيت اك



 لويخرتلا ةثبلف ةرثكي لهؤام سو ةريسل هندوع> تءة.) ٠ ىا ( اليلق سكتت 2 ماوس ةمدعمم |

 دخول دزملا نال ىعدلا همه وت 5 ليج رئلا نءةناال هتشحمو هفيظنتو رعشلا 42 رست وهو ا

 لوالاو رتدكتو ةد>وملانوك.ن ( طيس ) لجرلا هرعش ىا ( سدا ) سكملابال درا نم

 هقلخ ىللصانم هيلع ناكاا ناب'وا اهلبق امل يفت ةلخطاو ( دعجالو ) هلوَش يلون

 ىلاعت هللاىلك هنا دواد وباو دا ىور دقو ةدوءللاو ةطو.سلا ديدش نكي ل 0001005

 لاق ةمعنلا رطس رعشي امم ةرثكلان ع اشنبام ةلملا لعلو ابغالا لجرتلا نع ىهن سو هيلع
 نيسلا رمدك عم ءايلا ناكسا.زوحمو ناتروهشم ناتغا اهريسكو ءايلا حتش طبسلاو ىوذوتلا

 دلولا هب دلوب ىذلا رعشاا لاصالا ىف ىهو ( ةقيقءااو ١ فتك ىف ك فيفذتلا ىلع اهحتف عمو

 ةقيقع همساب تءءسو ةأش هنع حذو هندآلو عباس موب هنقبقع قاح اذا دواوالانع قع لاه

 لهو هب هيلع ىللاعت ل1 قيملالا فذ تاس دارا ) هلوسا تدب نال ( سأرلا رعش )إ هب ىمس اك

 ( اهسشن تاذنم ز هتقيقع ىا ( تقرشن انا ) هنا هبأذ لب هرايتذاب هديا يمشي قول ,ههاال ن را

 ىا ( ةصوقعم ) ىا اهلاح ىلع ىا (اهك رتالاوإ) ةقرفتم اهكرثىا ( اهقرف ) اهمتاذنم ىورو

 بح ناك هنا اهريغو ناخيسشلا ىورو مالسالا ردص ىف اذه ناكو لبق ةدحاو ةرذو

 اهزاودح راتلا ىووذلا لاق هم نهو كعل قو مّ هدأت منو هلع ىلاعت هللا ىبد لدشو ا

 سو اهااح ىلع اهكرئالاو أهقرف هدصمقع 2 رشانا ىا ( هةصيقع ىورو) لضفا قرفلاو ْ

 ايجشلا فا رَظا لاخداو ىلا هلصاو ىءمو ةنز ةروودم قع ةريفضك ةلوعفم قىعع ةليعف |

 ةنمو «ىل التم قرسشم ضربا ىا ةرودكملا ةيتحتلا ديدشتب ( هرين نوللا سهزاو ) هلوداىف
 ءاناة يهز إ) قاقتشالاوا لي.قلااذه نم ىا ( هنمو ندح ىهزا ليقو ) روهشم محن ةرهزلا

 هفصاو ىا.( لاق 6 ا ىهزا هنوك. ىا ( اذهو ) اهتحمو انسح ىنعي ( اهتنيز ىا ايندلا

 هيبشلا ىا ( قهمالا ضرس الاب سيل ) ىذمرتلاو ناخ.ثلا ءاورامم ىا ( رخ آلا ثيدحلاف )

 قيمالاو) ةرمحم ابرسشم 39-5 ناكلب ردءالاىلا بي رقلا روسالاب ىا مد الابالو) صرالاب

 ثيدحلاىف درواماماو ( نوالارمانالا مد الاو )ا صخلانولكهصااخ ىا ( ضا.يلا عصانلا وه

 ضربا ناك هبا هترتسامو رمسا ناك سمشال هنم زرام نا ىلع لودحش نوالا رمسا ناك هنا

 ( هلثمو ) ربدتف رمسا هنوك ىنانسالف ةرمسلا هيرتعت ناك دقو ضيبا هتةاخ لدا نا لصاحلاو

 ىذمرتلا هاور ئذلا ىا ( رخ الا ثيدحخلاىف و الو الب دافملا امهم هنول نوك لثمو ىا

 ةرمحم برعم ىا ةغاامملل ةددشموا ةففخم ءار حنو ميم مخل 0 برش“ ضيا ىقهيلاو

 عاونا دارفانم ناولالا نسحاو هودجولا نس>ااذهو ( ةرح هيف ىا )) لاق اذلو ةريثك

 نمن 5 ضيلا رولا فصوىف هلودب نارقلا ىف هنع ىلاعتو هناح.س هللا ربخا اك ناسنالا

 نادوسلاوا رضخلاوا رفدلا ىلا مهليم نم ةيداعلا عابطلا ضعس ةربعالو ناحرملاو توقابلا

 | ىتدب نينوالا دحا نك نولب نول طاخ بارششالا ىاقفلا نبال حيبامملا حرش ىفو اذه |

 ( رخالا)



 هوو مم نم 1-6

 1 تما كلو فاد ورشا قاكا ةفديح اذافو بسعر نفح .يرتشم نوار ل اه نرخ الا

 نم لمفا (جزالا ٍتجاحلاو) و هبح طاخا ىا لجملا ممواقىف اوبرشاو ىلاعت

 واولا تنل (سوقملا] امهنس>و نيعلا ر>ؤهىلا امهغويس س عم نإ (جالا ةقد وهو جزا

 وهو هفرط ىا ( ليوطل ار هنا هيفاس الف ةرادالا نه عونفف 0 هيشملا ىا ا

 اه دخل هن ول نم ناتج( قدشلا نفاتؤلا) مشا نكي مل هنا ىفاس الف :اريصق هناوكن هي زارتحا

 زارتحا ( هطسو عفت رملا ) هتينرا ةقد عم هداممو هليوط ىا (خيقالا نئايلا عةاللوو

 نعمل ( نّرَقلاَو فاالا ةبصق لب لزواعأا مشالاو ) نسسم ريغ ا_مترثك ناف هتبدح نم

 ني ( هبا ل اقالّس ىتح امهفرطىا نسب حاحا رعس لاضنا) ءارلا ريكا و

 5 نكيمل هيبجاح رعشنا تاياورلا نيب عمجاو نيب لصف 0 ىذلا وهو ميج اهدعب
 لامكلا ثايوا ناطو ا ةجؤلاباالا كوالا دلل ىلع لب لاصفتالا نمانةب اهم دال لامة الل و
 جلب ( ديعم ما ثيدحىف عقوو )ل هلو هركذام : نيبو فنصألا ن م قيسام نيب ىفانت الف

 قار طىف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ار ىلا ىو ةالخاوف ةلمهم نيع نارك مه

 ما ناب امه عمج دقو 4 نما هايا اهفصو ىا (هفصو) ةئدلملا ىلا ة ةكم نه ةريعقلا

 ١ 21 ل نرقلاب هتفصوف ءاقتلا ا هيفرط برقل نرقا هنأ تنظف دعل نم هلا كنعم

 ىلاعت هللا ىلص هنآل 50 ريغف نرقلا نود برعلا دكيع د وزيت وه ذا جبل هفصو يصلا

 ىبحلا زيوت دعت من مجلأاو برعلا دنع لامكب فوصوم لامح ىلع قاخ ماسو هيلع
 ثودح نع مالسلاو ةالصلا هيلع هزني هناف دعب مالسااو ةالصلا هيلع هل نرقلا ثودح

 داوس ةدش وه ليقو اهريغو نيعلاىف داوسلا وهو جعدلا ن٠ (جعدالاو)ل هيف اببع دعبام

 نيعلا ةقدح ىا 6« ةقدحلا داوس ديدشلا ) هلوقو انهه دارملا وهو اهضا ةدشىف نيعلا

 ماو ةداعلا بااغىف ضايبلا ققحنأوا راضتحالاو ءافتكآلا ليبق نءوا راصتقالا باب نم

 ءاور ىذلا أ ( رك الا فيدل و52 ةليطقلاو؟ةقزؤلاو ذاويلا ذانتعأ,, ةقدقللا [فاتخقا

 اهضاعىف ىذلا وهو ) دحاو ىنعب اهو - ةلمهع © نيعلا رج“او نيعلا لكشا و ماسم

 نع سوماتلا ف ل ملعا م 7 هب ودحم ةلكش مضلأب ةلكشلاو 6 ريدسإ ىا (ةرج

 هلح َّق كل ةلمهم ا الفلا ةىنصصا ا 2 هللا ضعا ف طبض اه اق ةره اهضاس ثلتلاح ءارؤس

 نيشلاب مهضعل طبض اماو لودلا ولعب ضانللا وه نبيا معلا نا نه سود اقلا ىف الل

 لاحرلاىف حودمم وهو هميظع ىا قبساك مفلا ىا ( عيلضلاو ) الصا هل.هحنوالف ةمجملا

 ةقلطلا لادمءا ىف اك ةلملا ىف عسولا هب دارملاف ( مسار تنضم كاتياك لقوم ف5
 اهؤاهلو اهؤافص ىا 6( اهؤامو نانسالا قنور )ل نونلا خم © بنشلاو ) ةرملاب هقيضال
 ملكتلا نانج تاب ىلع لدي هنال ترطاو تلظحلاو.ثازواحلاىف,قيرلا ةرثكب دامت اماو

 7 اقل هر بتجح لفا املا هدهىف ماكت اذا نامحلا فال بطر هدا ٌّوُمُف هنيشأغن ةطابرو 1

 (ل) 4# ىراقلاىلع» ةنيف



 ه4 مه: زوم

 هريس سدق ضرافلا نبا فراعلا لوق ذلا امو

 ماظلا وه بيحلا ملظ نع كلدعف *# اهجرم تنس ناو افرص اهب كيلع

 ديدحتو رشا ىا نيبازب (اهيف زيزحنو) اهتقد ىنءع ءارلاب (اهتقر) ءانعميف ىا (لبقو)

 مهترار>لامتشاو ةيمانلا مهاوق دايدزا نامزىف منال ىا (باشلانانساىف دج وك ) اهف

 ( يلفلا و اهئام قيربو اهقنور نسحو اهئاهو ءاضعالا ةراضن جاهتبال ةئروملا ةيزيرفلا

 قيقدو ) ةءودبملا لئاوالا ىهو عبرا اهعومعو ةينث امتدحاو (ايانثلا نب قرف نيتحفب
 هتالقو هتقدل ىذلا ىا «ةرسلاو ردصلا نيب ىذلا رءشلا طبخ ءارلا مضب (ةبرسملا

 زابتعاب ندابلا ىا ( محوذ نداب ) ةرسلا ىلا ردصلا نم دتمملا ققدلا طيخلاك هلوطو
 انيدب انيس ملسو هيلع ىلاعت هللاىل< نكيملو معلا ةرثك ىهو ةنادلانم ا وه .هلصأ

 لدتمم ) لاق ثيح ناس فاطعب هني من 6 كساقمو ) هلوش ريسفت فطع فامع اذلو
 نكماف ايخرتسم هم نكمل ىا 6 اضعب هضعب كسمي كلذ عمو هطسوتم ىا (قلحلا

 ادعس

 | مهضنب لاقام عيت الو امهف امهنيب قرفاف امخت ناكلب امض ملسو هيلع ىلاعآ هللاىلض
 لثم) هريغو هم ةه> نم هقلخ لادتعا ةدافاىف ثيدحلا اذه نومضم نا لصاحلاو اهو |

 0003 © مهطلاب نكي ل ىتهيبلاو ىذمرتلا هاورام: ىلع ىا ( رخالا ثردحلاىف هلوق

 ٌْ ننوش (هف نماطت وهو ) بدملا دض رهظلا لوذدو ردصلا جورذ وهو 0-- ا

ْ 

 أ «كاقالا ن. ) جشملا ىآ ( نوكف ) ةروكذملا ةطبضلاب ىا ( ةظفللا هذه تح نا) |

 | رومالاف داجلا رسكلاب خشلا سوماقلا فو ىهلدلا هركذ ضرعا اهنمو ( حاشا |

 ىا هنأ ريس 6( معلا ىخ 2-5 شي ىا ) ةثلثملا خت 6 ملكللاب الور ةحوتفملا ءاهلا |

 مدللا ةرثك مزال نه هنال هولا خفتنم نكي مل هانعم نا هحوالاو نمسلا شحاف نكيمل

 ْ هجولا رودمب هريسفت روهشملاو هيلا ىنادلا كنخلا ىا نيتحمتب 6 نقذلا ريصقلا مثلكملاو )

 نطبلا ميدقتب ةياورلا اذكه («ردصلاو نطبلا ءاوسو) هترثكوا همم ةفخ عم ناكءاوس | ْ
 ١ كفااحم :ثنح». ريتعع سل هنكل ىمج دلا لصاىف عقواك هسكع رهظالا ناك ناو ردصلا ىلع

 ةريتمملا خسشلاىفام ىلع ةرودكم ةمجم نيشف ميم مضب (ردصلا عشمو) اضفخ# هردصالو |

 ىناعم دحا) لاقالا ىا («وهو) ردصلا ليقم هنا دارملاةلبقا ىنعع حاشا نم لعاف مسا '

 املاو كيلع لبقملا جشملاو هتحاح ىلع حاشاو حاسش دقو رذلاو جشملاو تاشلاك |

 ظ
 عن ظ

 ا -

 (سق هردصوف: نكي لو ) هرهاظ . ىا .ءايلاب «ردصلا ىداب ناك هنأ ىا ) هرهظ ءارو امل |

 ةارغ] لا هردصص ايدان ىنعملا نوكب ىا ( هيو ) ضافخا ىا لدرس دقو و نوككيش ْ

 ةفاضالاب «ردصلاو نطيلا ءاوس) كلذ لبقنم ىورامىنعم نيبشب ىا (لبق هلوق عدت

 | ضافم الو) ةضفخت* ريغ ىا (ردصلا .سعاقتع سيل ىا ) هدعبام عفر ءاوسني وتب لبقو
532 

 | :ةنعم لوقا مل هتضتإ اهو اذا كا اناإ الا ديرو, نقعاقتم ىلع .كطملا رورجم .( نطعلا
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 000ااا ا اسالتا 2 بيبي بكا

1 
١! 

 ظ

 هت موو وس

 ا ىا 16 نيس ا ا م( هلصانا ىلع فخ ىا © ظفللا لعلو ر هعفن صو همت ىا

 وهو ةحاسملا ند 1 ردا مو قا 4 ضل نع ىعك 2" اهعكاال ىا 14 ميملا 3 و (

 اذه ىا 6 ىرخالا ةياورلاىف عقو 5 ) ةعستملا رادلا ءانف ىهو ةجاسلا هئمو ةفاسملا لوط |

 امو امهمهاظ حواس ىا نيمدقلا حسم ناك تيِربَخ احب ولت هريصنو احم رص ظفللا |

 ْ عمج ( ش »نأ زكيلاو رل' يعرطتلا (هينارد نا ةاطخ وزو الم«ع [يئاملارامك سم ذآ ناوز اسلم |

 هلوق لسه ) ما اظعلا سؤر سيداركلاو هلوق.ىا 6 وهو ماظعلا سؤر ) سودركلا |
 م ىا ميلا مغ © شاشملا ليلح ) قهبلاو ىذمرتلاهاور ىذلا ىا «رخ ل ثلا |

 2 اظعلا سؤر وا ةيامللاىف ام ىلع نيفتكلاو نيقفرملاو نيتكرلاك ماظعلا سؤر |

 |١ ماينطملا 1 لاقت ةنرتعنلا اان ىلا ةينرفا لهو جاك أم لع: اينطم/ نوك لا
 ادهو |هرمسك نم 0 ءاتلا جدل وهو شاشملا ىلع فطع ركاب « دتكلاو ) يشك

 كلل نك ما ءوكو أ كام عمج فلا 3 / ايلا ا ا يمبملا لاق مل دل ممل |

 لهاكلا نيبام ليقو لهاكلا وهوةئاثل ميلا مدا ( نيفت كا عمت دن لاو رت يلد |

 (ناذئزلاَو) اههش عت ىف صام الخ وهو 1 امهي نيمدقلاو قليلا ينو ) رهظلا ىلا

 قفحام قالخأ ىلع هاتيصق وا قسمي قط كع اهاسأر ىا ( نيعارذلا امظع إ زيز هين

 هكضارع ناك ىرصبلا نللا 000 7 ضدرعا ادحارب ل هنأ ىبا ىريذا ىععجالالاق

 زكر هو 2ك وو أ 2 ف كلا قارا عع ا ل ا ولا لاس را

 تارفلان ةئيدم .نايثالا“ ةئيدم.ىلا بوسنم 0 نوت اهابونوو يع ل (ئرارالا هلا
 وهو همعا ملو ىرامالا لاق ثيداحالا ضع ف ءاح دقو رانشب ن م.اقلا ن دمش وهو

 لئاس ىور ( طفللا اده ىا 4 هنا ( ناسا هر د اذك هلعاو ىرايالا نا نب دل ١

 ونا نوبلانك استيل فداارلا ىأ <( كا وال مار هساور فيتلمشلاب ىإ ( فاول ١

 ا|مهيح رم ىف امه« راقتل اهنم كدر نونلاناو مالكلاوه لصاللان | نهطالاو نونلاوه لصالاو

 ةتناث ماللاب .ةياورلا ناف نونلاب ىا 6« اهم ةياورلا تدنا )) هلك اذهو اهزي>ىف ام«تفاتلوا |

 ةراشاف فازطالا رئاسو.) هلوش هب ام ءارلا ىا © ىرذالا ةءاورلا ىلع اماو 2ث ةبسعالب

 ) ةحارلاسحرو ) هلق لصف ْق ع »ب ثيداىف ةاصقم تعقو م هحراو> ا كك

 همفصاوىا 2 10 هو 0 صاظوهو هققح فكل صو 2ع اهعساوىا ( اهضو ءارلا حدب

 ( دوؤلاو ءاطعلا ةعس نع )' ةحارلا بدر هلوشىا هب ةع ةزختت ىفو ةحبا رلبئا 0 (

 ىفاجتم ىا ) هلوا مخ 4 نيصمحالا ناصمحو رث ةراثالاو ةراشعلا ناب ما عب الو

 ناصمح نا ةياهنلاىفو 6 مدقلا طسو نم ضرالا هلانتال ىذلا عضوملا وهو مدقاا صمخا
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 - ةدافللا ص

 ( لاق ) نيواسلم امهنوكل ىا ( اذهاو امهسلما ىا نيمدقلا جسمو ) صا لدتعم

 ) ةر'ىهىبا ثيدحفو )ادعم مدهش دقو © ءاملا امهم ود 2 قباسلا كثر ىوارلا

 ءيطواذا هفلاق ) هنالنيصمحاهيمدق نوك فالخ ىا 6 اذه فالخ ) قهبلا ءاور اك ىا

 ( صمخا هل شيل اهلكب ءىطو ) امهيلع فقووا ام«إ ساد ىا ءاطلا ّريسكب ( همدَش

 باب را ضعب هلق اك اهضعرنالا اهلكب ءىطو هنا ةريرهىبا دارم ناب امهنيب عم | نكميو
 ىوارلان. جردم هناوا مدقت اك ةغااملا ىفل ىلع لو صمتا هل سبل هلوق ناو ءالبلا

 ىنعم ىا ( اذهو )' لاق ثدح فصلا هراتئاام ىلوا عما اذهو هُيدح نم همهفام باسم

 صخخا هنوك نيب ةافانمال هنا هيفو ( نيمدقلا جسم هلوق ىنعم قفاوب ) صمحا هل سيل هلوق

 ىكاطنالا لوق اماو ةح وأرت طكادبنو هافانا ةيببا اند نا سس رد هزل نو

 لومححف صا هلجرل ناكهنا مالسلاو ةالصلا هيلع هتفصىف ىندملاف ركذ سدطاب نا نم
 جمال ملوا ةريرهىبا ثيدح هغلبنمل هنا ال صخلا ضعب هل ناكهناب عملا نه هانركذ ام ىلع
 مهضعل ىا © اولاق ) نيمدقلا جسمب ىا 6 هءو ) ىكاطنالا هراتخا م هدنع ثيدحلا

 بسن الا نا عم ةيلكلاب ال ةغلابملا قي رطب ىا (صمخا هل نكي ل ىا ميرص نبا جسملا ىعم )
 ةيسانملاهجو رهظبال هلا هيفو (امهيلع محال سم لبقو ) ةحوسمم ءاسلم همدقنوكل لاش نا

 (نيمدقلا نش هلوق فلاخم اضيا )/ اهيلع ملال هلوق ىا « اذهو ) الصا ذئنيح ةقاقتشالا
 هه طلع ىلا اقميلف -ءردف قفادتم انآ كيلر كميات كرد تم» اقع ا

 ةرتكالب طظافلا نوكي دقف ظافلاو ةيميللا نيب مزالتالذا الف نضقالب ظاغ امهلم انا ىقوا
 ةعرسالو ةدش هيف رهظيال ثرحي ىشملاف تشتعم ىا 6 ةوّدب لجرلا عفر علقتلاو ) معلا

 ناكم مساوا ىميم ردصم هنا ىلع ىمملا ةزعلن ىفو نيتتفلا ( ىشملا ننس ىلا ىلملا ؤفكتلاو )

 ثيدخلاىفو اهنع اا ريغ ن٠ اهم الدتعم هته> نه ىا ا هب وص ىلا ىا

 هصنف لحغانم هنودصقتام اولصت لمعلا ىف طسولا مالا اومزلا ىا اوغلمش دصقلا دصقلا

 115 قو ( راقولاو ّقفؤلا ) ءاتخو اكعبم 6 نوهلاو ) ءاَثلان دك اناء رازكتو ءاَمغالا لع
 قولا ةهفلالا" ةنئأ ةطلفلا "قركف ولالا سان قولا نق نت اؤتلا ئنغ أك

 درفملا بدالاىفو انوه ضرالا ىلع نومي نيذلا نمحرلا دا.عو ىلاعت هلوقىف بودنملا

 ةداهشب اليلق اليلق.لب هيف طارفا الىا اءانوه كبيبح ببحا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع
 ىلاعت هلوق هنمو عسولاو ةقاطلا وهو عرذلا نم ىا © وطخلا عساولا عيرذلاو هيلا ام مض

 ( هوطخ ديو (ْ ةوش ىا جو هلدحر هيف عفري ناك هيشمنا ىا )ل اعرذ م قاضو

 نشمالاو لجو نع هلوقل“لانتتلالا نم هزصعل ئا 6 لاتلا ةينش.م فالخا ) هيشمفف ىا
 هلال ميملا هك هيفا لاو لاخلا غابت ناو ضرالا قرت نا كنا احرص ضرالاىف

 هطسو نعلم نودب هّش رطىف هدصقم ىا ع داصلا راكب (دصو ) عونال ردصم

 _ ناكامنا هيشمف ةاعارملانم ركذ ام ىا ©« كلذ لكو ) كش.ءىف دصقاو ىلاعتو هناححس هلوقل
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 هين مموا/ وس

 | ةمومذم اضياىه ذا: (ةلجتق ود ) تان بلطىا 6 تلو ) فطا قفوىا (قفر )

 ةباو دفد (ببصن» ديانا ىا(ظح ا ف ذ )ىوارلا لاق )الدعم هم 50 8 ءالي بك

 مالكلا حت حب هلوقو 2و بو.دصن»ه ى وهب ام اك ىورو ررم ىا نيت عش وهو بدصفف

 كلذ ةاكافللف نب( هاو عازل كلاب قدك مح ف ةماوك ىا )ع هقادشاب همتكو

 هيحاص ةحاصفىلع هتلالدإ هتيظعو مفلا عسوب ىا ( اذهب حدامت برعلاو ) هيف عاسنال

 يضر الو هوا مناط مالكا كنا .ةيديس فا اا لطم 6 مفلا رغصب مذتو )) هتغالبو

 طاسيتحا نودب مالكلاىف نوعسوتللا مهب دارملانال نوقدشتملا نوراثرْلاىلا مكضغبا دج

 تاذوصو نطقلاو ايناشلسا (ىاتو قدعلا ءليورطاكلا نقرر تكلل مارا ملظتالف نارتحلاو

 ءاراوناماراهنامإ انك ىلا ئا( لام هيناعمادخا نع ءاننىا ( حاشاو ) ماثللا لاعفا ن

 هلعليقملا ىا صالاىف داللاو رذحلاوو جيش اذا هيضغاو هقهرا امم ىا ا

 اهيلارظني هن هب ىل حاشاو ضرمعامث رانلا ركذ ملسو هيلع هللا ىلص هنا ثيدحلا فو

 دربلا) باجعسلا ىا 6 مامغلاب حو ) هيلا هباطخ يف لامو لتقا وا اهئاقتاب ءاصيالا ف دحوا

 انو.( ةماعلا لع ,ةضاخلاب كلذادريف هلوقو 2' وج ولا نضع: نمولو ضرالا بح هش نيتمتم

 أ 6 ةسفن ءزج نم لمجلا ا: ),ةلؤش ةالهتنفت عم ةضإملا لاتسيللا ةياكجل ,ةيعراضملا .ةلمأجا تناك
 كيسا كايقاب كاب نك ناوتومالناماز رطل دل ةيماقلا ني دين م تم تاقوا وسلا
 ِك 3 و نع هناكءقيضلوا نامزلا ناكما مدعل ةطساولاب ىا ( ةماعلا هنعلصوتف )ل هيلا ةصاخلا

 ا هنم لمحم ليقو ) هلك كرتبال هلك كردبال امو هناش كاردا لوصح ىلا قللا ةفاك

 3 2-_- هللاو 0 يف هفعض هحو تفرع دقو (ةةمالا يس ءزح ىف اهلدب مث م

 نيتاتغ ىإ ). هاي عج واو ديدشتو ءار مضب © اداور ) هدنع هاا © نولخديو )

 ىا؟ لوفي هالو ) هيلع ةلزان ةفرعمو ةياده نم هيدل ال 6 نيلاطو هيلا

 وطلاب ف وبنلا ناو: قودما مع دلوا ع وكما ردي ع الا ) ةس يا متبل
 اديف لثمز ين ناسلال ةاده نوريصي م ىا؟ هنو طعس ماع نع لبق (ْ ىسحلا وا

 باريشلاو ماعطلا ماقم هنولعت ام مهل موقيفلاقف هيلع دازو 0 1ع مور

 مهحابشاو 'ههماسجا بارسشااوماعطلا ظفح امك مهحاورا ظفحي ناكمالسلاوتالصلا هيلعدنال

 © رثكالاو بلاغلاىفىا هيهاظ ىلع 0( مهقاوذ ىا ( نوكب نا رديشالا وز اا"( يضيف لا

 ءايحالا ىفىلازغلا مامالا لاق ىنعملا لاه 16 ياعالال انك ذل ايانتغا توزرشم طال ا نا

 مهلا ( ةدعلا ) جتفلاب 6 داتعلاو )ل ملعا ىلاعت هللاو مثالا وه معالا ىنعملا ىلع ىل لمملاو
 لاوحالاو ةلملا رومالا نم عش الل ايا الر لي عامر ( دما ضابطا ىوعلاو)

 نل كشيسانوىلاغتهلاوق نما كك ةئل زل كش فضال ىضيوساو نزولا نم د («ل1: ىلعللا ةووؤا وللا ور ل ةملؤللا

 ءارزولا مع 'او ءارصالا ن 2 قهبللا ثيدح فو 0 لامع نع لمح اعمى ا ىلها نهاربزو

 ناطاس || رزاوب نم وهو ريدؤ وجا نطوال ل ) نامزلا-لاقثا نه هلام هنع لمح



 --١ مهرب 1

 ىلهب ال ىا )ع امولعم اعضوم هالصمل ذخما ال ىا ( اهف. مو ءاطلا دبش 3 .5 امآلا

 احرصم ىا ( ارسفم ) دحاسملا ىف ناكملا ناطيا ىا ( اذه نع ه.هن درو دقو ) هيف الا

 هسفن سنح ىا هرياصو 2 قلساك مارتغو ؟ احلا كثب دنح ن٠ءئا ( ثدحلا اذهريغىف ( اسمو

 هن نركذيال ىا ) ضف مضل ( مرا ) ةسلجم ىف ىا ( هيف نيؤئ الو هبحاص دير اهىلع

 هلوّش هن اك نيلاقحا لمتحم وهو اةلطم ىا ( اسهب ثدحبال ىا هتا و ءوسلا

 اريدقتو اضرف ةثلف ىا ( تناك ناو ) ديقملاو ديقلا ىلا ىنالاف 6 ةتلف هيف نكن مل ىا )

 كرك دامو يللا كلذىفاىا تاس ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هريغ ىا 6 دحا نم )

 ديرب ن٠ لك ىا 6 نوئيعي نودفريو ) ةنامالاب ساامللا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هريغفف
 الهاي الو اهلوكو 3 ةافضلا ارتكب © حاصلا ريك !!نازحلاو ) ةثاغالاوا ةناعالا

 هفصو هني مل ىا ( هحدمو انْثىف دصقتم نم لبق ) غرفم ءانئتسا 6 'ىاكم نهالا

 ه. قئاللا هلحم ىف الا نوكرال هءانث ناف لماك ىا ( ماسم نءالا لقو / هنارطا ىلا

 همايص ةقيقحو همالسا ةقيقح فرعي لخر نم الأ هيلع ءانثاا لش اال ناك هنا هعحوتو

 ىتملا ناك اذاف مهبولق ف سلام مهتتسلاب نولوش نيذلا نيقفانالا ةلمح ىف هدنع لخدبالو

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةمحل نم فلسا اًئفاكم ناكو هءانث لبق ةفصلا هذهب هيلع

 هللا لتض ىنلا نه" تق ) هنت ئا © دب ىلع 'قاكم ن.ءالا ليقو ) هيلا هناسحاو هدنع

 0 ماعلا نم هئم دحا ولم الف الاو ىروص ناسحا نم ىا »هل ماسو هيلع ىلاعت

 هآور م ىا )ا < خم دج قو 7: كلا ديدتتش ع ر) ءازلا ديد كش 4 ةلفتش و (

 لوقرةنبا هركذام ىلع ةمجمسو ةلءهع (بقعلا سوه:ءمالسلاو ةالصلا هيلع هفصو ىف )ملسم

 لسه ناك سين و ىنعل وحي الق ىا يا هرمسف اع هرمسف من هعلاطمق

 ةهش 0 ىف رسفو امهقورعم نيقعلا ؟ىلان ةمأ نوه لقو لاق مل مح نائسالا محلا دخا

 ةياور ىو انه ىلؤالا وه ىوارلا ةنعش ريسفت نا ىنلالو ىهتنا بقعلا ملح ليلق لاق ةيهلا

 ىهو مضلاب رفشعمح نيعلا رافشا ىا (رافشالا بدهاو /نيمدقلا ىرخاىفو نييعكلا سوهنم

 22 لكقارخو ناذها,هعحو بدهلا وه رعشلا كلذ رِمّدلا ًاهلعاس ىلا ناَفِحِإلا فرخ

 نوء.حوبال ىا ايش مل ابو قوتك اوناك ىبعشلا نعو 14 او 01 هريفشو هرفش

 هو ىلدلا 8 81 نافحالا ىف ةيدلا ا ىلع عامجالا فااخم وهو اردقم شم هق

 وكس و رامك ماهتفلا 4 رك 3 ىفانيال وهو ةعب ريثلا "ف .ديعملا "ىلا ل ءامع اها

 كافاثاللا
 ءيئ نيت هس ىلا كي م دوهشث.وو ياو نم دينو يف نبل دولا 0 ىا
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 هتادإ زا: حشلا ناؤطالا ل اهو هوما ازكي اهورقماريغازا عت ١ نم هل فاميادللا منع ةوازاغ شم

 صاخلا ىلع ماعلا فطع لببق نم و6 لكل اهل لا ةاتفيدما ايلا طاتتخ 161 كررألل عونا |

 ءانلاو دروب .قاعتم ينال ميظعل 2( 8-5 نو عسعيم لك نا مهوت نه معز مك ةليكعال ظ

 مرك الا هن ر لسنع هتدنلص ةعفرو ىا . هتلزيمو هنار دنع 0 مظعملا هرادةع ىا هيدعتلل |

 (ماسو هتلع :ىلاعت . هللا ىلض «هتمازكن مآ ), ةرخب . الاوىلوالا ىا 7 نيرادلاىف هه هصخ امو ) ظ

 ىذمرتلا ىف امل 6 رشبلا مركا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هنا الخال ) امل ناب |

 ىلا هم ا ابدا ءارككمر افك از رالاوا نبكي الاو نيلوالا مركا انا ىىرادلاو |

 ماللا نا رهظالاو رشبلا مهب دارملا سنجلل وا د-همال نيرخ ”الاو نيلوالا ىف ماللا نا |

 4بسوب ولا قاهشلا,اىانرااوبةل تسلا لالخ .ءريعاالل رول لقتال قكولفعانم كلا نايت تا ةفالا د |

 ايوخوخ الاودليطاو وا ول عدلا برا ةماعلا اهون (مداعسلا» هنت نا ىذمرتلا قيابلك دال كلور |

 هب رق مهعفرا ا »ع هحرد مهالعاو لو و1 هن م ىأ (< هئااقنل هام سانلا نكاووو ْ

 | (ثيداحالانا ملعا 307 ىملاعلا نإ تكس وكل ادع مه رثك او ابر قتىا (ىناز مرا وز

 4 ادح رك قانا ناسف ىا 14 كلذفف ةدراولا 0 سايق ريغ ىلع ثب د عي و

 راصتقالا ءاضتقا مدعل اهفيعض نود اهئسحل لماشلا اهرهتشم ىا 6 اهريثتنمو اهحت ىلع |

 أره ش رشع ىأأب الؤاش 77 رشع ىناىف اهنم دروام قاعءانرصحو )ل |

 ٌةدايطتو) هتلمضف ةدايز نامو ئا (ليضفتلاو) هتقلخ ناد ىلا 6 ذل ةعفرو) هال م :

 امندلاىفهرآ ىلا ءةاسلا ا 2( ةصخبايوو هريغ ىلع مر 4 هسنح ءانال هيدايسو ىا (مدآ دلو ٍ

 ا اغلب الذل )ئانايلبج و 'ىفلخلا ماهرجيران ميقا ربل( -نوكتتسو نيل تشو« لانحال
 1 نا زل ةن موب 1 (فاقرفلا نلبي وا انثدح) هتراشا نود هتراسن ظ

 راسه> 1 ناكدقف دهحا اماو قرع للاعم نب يي هّشو ةلقااو 05 دارو ايندلا خا ُ

 همت مود. وس

 رذ الو ضرالا هنع وديع نم لوا اناو قاولر كلفاؤلا هنود ن نش مدا دئموب ىنم

 كيلو انرصتقا دقو 0 ةدكلا ف ةغاامملا 4 دارأاو ردصم نوم بوصنم كاد ديدشلو مح

 ا لصفلا 1

 ححردطع

 ةهفروف ةابتجا ىأ ٠ انامل كيلا 2210017110 7 0 هتواقرل

 ت.طىلعلادلا ىا «بيطلا همسا ة هكر ربو هتيزص ىلع ةلادلا: بترلا نم ىا ( بتررلا ايا نص نم

 بقلملا دمحا نب هناابد كلغي دا وب 2 55 أنريخا ةزئسل ىو (اثدح ) هتافصو هناذ نم ىاعمم

 0 ميك نيبلاب تيسر افا بلتلا لاقت هانعيظتلاب ا( هل بقط ناار شو متاح انثدح

 ديدشلو ةلمهملا هالك اييلكب ا ةالطلا يح < نع ل يعاع#ا نا وهو ى ةيوب) ىؤلّؤالا ىدارملا

 ناو ماحوبا هنعو قاخو نيابيبت ارم ىور نقرا 'ظفاح ه هيأ ءابا مت م نزع ةفلألا) دعلو ميملا



 7 0 اذه ىلحلا لوقا تل ا 4 0 لاو 0 ماور اء ىوقتي

 قوكلا عيبرلا نب ع دموي هنا ىهاظلا ىبالا لاق © سبق انثدح ) ةتسلا يكلايف

 جف (ةيابعنع) ليلح ماما وه (ش#هالانع) هقيثوتىف فاتخا هريغو معنويا هنع ىور

 نا) دوس طوطخ هيف سال اهلصاو ءاهف ةزهم لقو ةتحن اهدعب فلاف ةدحوش ةلمهم

 ن ىموم هنعو ىلعنع ىور هسن ءاي اهدعب ةلمهش ةدحاوم لوكنت داع رببكت/ 1( نو

 امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نانعرل سانلا مهقانا ىلعنع هل ةعيشلا ةالغنم اهالكو فب رط

 (نيمسق) نيلقثلا نم ىا (قلخلا مسق هللا نا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللال وسر لاق لاق

 ىلع ) هانرتخا ام ىلع امدقم ىجلدلا هركذاك لضفاو الضافال اديعسو ايقشئا هلوا رسكب
 ىا (كلذف) هلوق هيلع لدياك ةداعسلا بابرا مه ىتاا ةداسلا مسقنم ىا (امسن مهري نم
 ميقملا ميعنلانم عاوناىف ةداعسلا ىا ( نيِعلأ باكا ىلاعت هلوق ) هب نذؤي نيمسق مهلعج
 (مننحال مهنا اومليت ليقف: يعجل باذعن« فانصاىف ةواقشلا ىا (لاعشلا باحصاو)
 يا باكحانم اناف ) 0 ةماشملاو نيعلا ادا مهنالوا مهلئاعشو مهناماب يك

 مهو اسف مه ريخ نم 00 هل وق دعب لاق ثيح ناقل برىغا دقو (نيعلا باد#ا ريخ 1

 (نيمسقلا) ىلاعتو هناح# هللا ىا (لمج من 5 نوع أ ناكاو ىلاعت هلو كلذف ةداهشب برعل

 ىا «انالثا رف لالا باحاو نييلا 1 امن دال وعسر هاتا ب فزيز ووك ميلا وا

 ايس اك نيفنص ةداعسلا بايرا مه نيذلا لوالا مسقلا لعجي ةروسلا رخآ ىف فانصا ةثالث
 ةواقشلا بابرا توافت ركذي ملذا ىجلدلا هرك ذاك ةداعسو ةواق_ث نيتوافتم اثالثا ال
 0 ا ف كلا له ازا 6 تاخر دلا ف نيت رايقتم رياك ناو السا ةروبلا ءدهف

 هب نذؤي انالثا امهاءح ىا (كلذور) نورقملا مهو (اثلث اهريخ نم ىلع تاجردلاىف

 ةيقشلا ةلزاملا ىا (ةمأشملا باحاو) ةديعسلا ةلزنملا ىا « ةنهملا باحصاف ىلاعت هلوق )
 مث نيقاسلا ريخ اناو نيقباسلانم انافإل ةيلعلا ةبرقلا ةيتيصىف ىا (نوشاسلا نوشاسلاو)

 برأ هلو ( لاق اهو نم يلح ) :مخرتغو .برتلا نم ىا.(لئاشق ثالثءالإ لمج
 ىا (هلوقإل هيلا ريشي لئابق اهلعح ىا (كلذو شيرق مه لاق ثيح ىاطنالا دعباو
 بعش عج (ابوعش مكاناعجو )ل ىتاو ركذ ن٠... انقلخ انا سانلا اهبااي ىلاعت هلوق دعب
 ةلقلا هنم بعضَس اف فلاب اماو نيلبطلا نيب قيرط هناف مهضعب مهو م رسسكلاب ال جفل

 | مظع عج بعشلا مث م ا مكمركا نا اهمامت © ةي الا اوفراعتل 0

 0 هللا ىلع مهمركأو مدا دلو ىتتا اناف ) لئابقلا عمم وهو دحاو لصا ىلا بسن

 هنال كلذب ىلرخت الووا هسمال هللا ةمعنب اثدحت لب هب اراختقا هلوقا الو ىا ( رخف الو

 اذهب ىلرخن الو وا ىلحا نه هقيفوتو هللا لف نه لب ىلوحو قوش الو ىلقنم سيل |
 ٠برعلا لئابق ىا © لئابقلا لعج مث )) مارملا ةياغ وه ئذلا ىبر.برَش ىراذتقالب ماقللا |

 (ظنوس) ٠
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 امنا ىلاعت هلوق كلذف ) شيرق نطب ن٠ مشاه ىب تيب وهو « اب اهريخ نم ىناعغ ) |

 هيصن ( تيبلا لها ر) ةيصعملا سدو كرششلا خمو ىا 6 سجرلا مكتع بهذي هللاديرب |
 قالخالان 6 رهطيو )ل هلك ىف ررقام ىلع تيباالهال ثلاث ىنعم اذهو ءادنلا وا حدملا ىلع |[

 لاوخالا ىلع جيشا ةئيدلارومالا روش اهليدتىف عرسي ثرح اغلام ىا ( اريهطت )ل ةيندلا |

 اهدلاموةماألا خجلا أل هل ىف. نطيلنوعو سنلا# لدطوف اذك 22901 ةيؤيرجالاوأ ةيؤينابلا |

 صيصختاماو ةعص ةطسأ ىف اك تييلا لها هلوق دعب هب قئاللا هلحخش اهلبق امب قلعت هل سيل |
 ةلثل) هالي مارق ًءاسكف مهلاخدا ثيدحم امهينباو ىلعو ةمطاغب تببلا لها ةعيشلا ظ
 ةمجالل لييافلم ةيفساعلا عافانا ةكئمقف هج مهعامحا نوكو مهتيكع لي اهب مهجاجحاو |

 نعو ) مهنه مهنينغ سل هنابال مهصاوخو تيبلا لها مهنا ضاق ثيدحلامعن اهدعإامو |

 ةريرهىبا نع ) رثك الا دنع ةعسسلا ءاسهقفلا دحا فوع نب نمحرلادبع نبا ىا 6 ةلسىبا |

 م وللاماقل ين ات ةلااناومل قا اولا ةيلاه») هختو يبلانا )و راك ماجا ترا قو ||
 او> تدرو ةيلاح ةلمح (دسحلاو حورلانيب مدا و لاقل ةوبنلا ةبتسم كل تنين نامزىاىفىا ْ

 ءار>|نيبو هعسجح ريوصت نيب اهيف مدآ ناك ىتلا ةلالاىف ىل تنحو ىا تنحوىتم مهاوقل ْ

 ادؤجاو ةقحالا اذ ]مدا ةشاستتالامكللا وا ثاياعلا:نانلقلا..ءاكاب كدا فلات قاداؤرب ||

 نعو ) هستتيط ىف لد مدآ ناو نييبنلا متاخ بوتكم هللادنع ىنادمحا ثيدحفو اذه |
 هيلع ىلاءت هللاىلص هللالوسرو ملسا ةفصلا باكا نم ناكو ( عقسالا نبا ) ةثلثملاب ( ةلئاو |

 قو نينس ثالث ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر مدخو كوت ةوزغل زي ماسو ْ

 12 لات هللا ىلص لوسي 0 هنع هريغو ماسم ىوردقو ةئس ةثام هلو قشمدب

 ىلدلا لصا ىف عقوو ةحس ايروسلا لوا نك( للطلا ميهاربا دلو نم ىفطصا هللازا ملسو |

 لاقو ثيدحلا ليما ميهاربا دلو نه قطصاو ميهاربا مادا-دلاو نه وطصأ هللانا ةدايز |

 قطظصاو ) فاكلا رسكب © ةنانتك ليعسا دلو نم ىفطصاو ) هردص ةدايزل انه هداعا امنا |
 ثيدح نمو مشاه ىب نم ىنافطصاو مئاه ىب شيرق نم ىؤطصاو اشيرق ةنانك ىتب نم |

 اًوُثعن اذا احوزختا'نمانلا:لواانا هردضو ىئذمتتلا.هاور ىذلا ىا 6 هنغي ىلاعت هللا ىضر نزلا ظ

 اذا 0 اناو اوسح اذا مهعيفش اناو اوتصنا اذا مهيطخ اناواودفو اذا مهداق اناو |

 نأ لعامل دلو مر "1 ىدب دئموب ' ريا ءاولو ىدِس جاافملاو ةما ركلا انقسا

 روهم ولولا راد قوتك )نقم هن اي يفانع احلا رازوم لور ظيلا يرام ناز( الام
 هردصو ىمراذلاو ىذمرتلا هاور ىذلا ىا « هنع ىلاعت هللاوضر سابعنبا ثيدحىفو )
 مهضعب لاق نورك اذ مهععست ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوسر باكا نم سان سلج
 رخآ لاقو هللا ةلكىسيعرخا لاقو اهلكت ىسوم ملك هللانا رخآ لاقو اليلخ ميهاربا دال نا

 تععسدق لاقف ماسو هلع ىلاعت هللايلص هللالو_سر مهيلع جرحت هللادافطصا مدآ



 | ىسعو كلذك وهو :هللاى حت ىءودو كيذك وهو ا قلقا مهاربا نا م كهءو م ا

 رالو هللابببح اناوالا كلذك وهو هللاءافطصا مداو كلذك وهو هتلكو هللاعور

 ظ عفسشم لواو عفاش لوااناو رالو هنود نف مدا هتمت ةمنقلا موب دا ءاول لماح اناو

 | نرجا-هملا ءارقف ىدمو اهيئاخدبف ةنحلا قلح كرم نه لوا اناو رح الو ةءايقلا موب

 نعو رف الو ) ةياورىف امك هللاىلع ىا 6 نيرخ الاو نيلوالا مركا انا ) ور الو

 | ىتاريطلاو معنوناو قهدلا هاور اك 6 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع اهنع ىلاعت هللاىضر

 لقو تصح و تشنفىا غلا وهو اهديدشتو ماللا فيفخت' 6 تبلق لاقف ليربج ىناتا 2

 الحررأ م اف ) اهناو>و اهفارطا عيمج ىا ( اهراغمو ضرالا قات )اجمل اهو تراظن

 هتافص ةرثكىلع ةلادلا ةئاابلل ديفملا فيرسشلا ةعماب احرمصم ةييغلاىلا لدع (دمح ن٠ لضفا

 ننانعو مشاه ىنب ن٠ لضفا )/ هشيم الها ىلا( فلا كلا نأ حو ) هيف( هلا وا ةدبجلا

 سينا (0 قا ملا قى م اسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب كانا 2 ميما اب فق قامت هللا ىضر

 قاربلا ىا بيليه به) لوهحلا ةغمصب 6 ةلاهطتاعنا ه1 داعم دانس تام قلبو ٠

 ادهنا ىلا ءاعا هيف ( اذه لمفت 55 ليربح هل لاَقف 0 هبوكر :دازا دنع عا 6 هلع )

 هآلعاك هباعصتسا راكتال ةزمهلاو هلعف ىلع قلعتملا ميدقت هيلا نينبتنا ى-يرتجا هبأد ناك

 لاس ى ةمجملا داضلا ديد © اًقررع ضفراف هنم: هللاىلع مركا دحا كيكر اف ) هلوَش

 هيلع هنع امهنعىلاعت هللاوضر سابع نبا نعو )ل ءانطاو ة.هلانم هارتعا ام ةدش نم هقرع
 ةنلطا نمىا ( ىنطبها مدا هللاقاخ امل ) ىدعلا رمع ىبا نبا هاوزاك 6( مالسلاو ةالصلا
 ىناقني اذكهو ىنع 6( ضرالاى لا ) هيف ىناسملتلا مدقو هلوا مضب 03 ا

 ىف فذدقو ةنيفسلا وف حو باص ىف ىناءجو 2 هدعن ىهاط محر ىف ١! سرك بلص ند

 ىحل دلا لصا ىف عقو دقو اهف دور هاقلا نيح ىا ( مهارب ١, باص يف رانلا ف )2 ىباقلا ىا

 لا جدفلاو ةرهتعملا لوصالل فلاخم وهو فذقو ىلعحويىف ةفطاعلا واولا ناكم ىت

 ئمعولما وف ظفاب حشتلاىف اذكا( ةعركلا بالطالا ف ) ىناوحم ىا © ىناقس لزب ملمث 2
 باصلانا اك ةآرملان. دلولار قم انه وهو محر عمح ( ةرهاطلا ماحرالاىلا ) هلوقل متالملان٠

 6 ىوبانيب ) ىرهظاىا 6 ى>رخا ) ىتح ةج ةزسنىفو 6 مث ) لجرلان ٠ ىلا رقم
 عامج ىف اع مل ىا. ( ايقتاب مل) بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخ ىلاعآ هلوقل امهنيب هن ىا

 لبقالو ىدوهش نيحال ىا ( طق ) حاكت ريغ لاح ىلع ىا نيسلا رسسكب ©( حافس ىلع
 ن“ قاععلا راشا:) ىنملاف حافلا ىت وهو ىنملا اذه ىا ( اذه ىلاو ) ىدوحو

 ساعلانم لدب وهو ةمومعا!نم همع ىناسملتلا لصاىفو © هنع ىلاعت هللاىذر بلطملادبع
 ةدالولاوا ايندلا لبقىا (اهللقنم) هلوش هيف ىرخاىفو هقحىفىا ةخسن ىفاكهيفىا (هلوَش )
 اناوضرالا ىاناف اياعن لكو سلا نال تاروت ىتح ىلاعت هلوقىفاك اهل ركذ ريغنم
 | من مارملاماقمل بسانم ريغف هريغو ى دل دلا مارك ذاك زينل ىلا ريعشلا عر اماو نآ رقلاىا هانلزنا

 )اووضع( 
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 كسل لحألا كلوز "لف نسا لفل“ بهموم هلم انو ملول ءاهلطرا «ةلاقسألا تقلل
 تبط ىفرعلا ىورو لالظلا ىضاقلا طخم تبن ىناسلتلا لاق ةنْلا لالظىف ىا 6(لالظلاىف
 عدوتسمفف تبط ىا عدوتسمو رقتسف ىلاعت هلوقىفاك لادلا خم (عدوتسم ىف ١ نانطأاو

 ىلا#ت هلوقنم دافتسم وهو لوهجلا ةغيصب (قرولا فص ثري هلوش مدآ باصنم

 قوف هقرو قصلبو ضمن ىلا .هضعب مضي ىنعملاو ةنخلا قرو نم امهياع نافصخي اقفطو

 ةغضم الو تنا رسشبال) مدا بلصفف ايندلا ىلا ةنخلا نه ىا 6 دالبلا تطبه مث 0

 ' مفل'ىف غضعيام ردق ملح ةعطق ةغضملاو اهنم ادحاو ذئنيح نكمل كنا لاطاو ىا ( قلعالو

 انهو قرا لئرتلاو اهني بترو دماح مدند ةعطق ىهو هقاع هدرفم سنح مسا قلعلاو

 ترص مث ةفطن هلصىف تناو تازن لب ىا 6 نيفسلا بكرت ةفطن لب ) لاق اذلو ىلدتلل

 حرصناو سنج مسا وه وا ربك عما طفلا قاع اواقاشللا" كر كلو 0 حون ىلا

 هغالا لها ضعب دنع امه قرفلا مدعلوا ةحماسملا نم هيفا ا عمج هناب ماو ل

 3 * مارملا ماقم مالي الف ةفطن لدب هع ىورام اماو نزولا ةرورضلوا مظعتلل عمح ليقو

 مارملا روهظو مالكلا نه مهعنم ىا نيتحنم «قرغلاهلهاو ارسن مّ ادقو ) هلوقىف ق.ةللدق
 نرذت الو حول موقع هناكح لال هلوق لأ راما ارنا هل قاف مادلا وك دل ل
 ةسضح نون مالسلاهءلع ا ناك هنا ىور دقو ارسنو قوءنالو كوذي الو اغاوش الو اًذو

 نيالا سيلبا. مها روصف مهرصع لها نزح اونا ادابع اوناكو ءاعسالا هذهب نومسي

 دوس رح ف اه واخ كال اف رهاكف م اوين ل ساحتنو رفص نع مهلاثم

 اهتفد نافوطلا نا مث اهودبعاف مكنابا اا ةهلا هذه 1 وال نيعالا لاق رصعلا كله اماف

 را لح ا عاوسو لدا ةمودب بلكادو ناكف برعال نيعللا اهجرخاذ

 اوندحا 6 ريما ن نه عالعلا ىذا ربس و ناكها نود - داضن ند فطقل تو

 ماللا رشق بلابصو لوددملا ةقصن“ ( جر ىلا بلاص نم لد ل نحا ءانخا ءاشإلل

 أدب ملا ىضم اذار ريثالا نبا لاق م" لامشتسالا للك هلا الا مضلاب تامل د اين

 ق.ط هال قبط نرآقلل لقو نرق رهظ نر تهد اذا 3 ماللا عدل ىلا الا © 3 ٍط

 مهريغو خياشملا تاقبط هنو رخآ ا يدعو رقت مث اهئام ىا ءاطلا ا

 ' تلا او را كال ل هانعم عجريو سائلا نه ةعالطلا ىلا لبق دقو

 هلوق وهو اهدورو ظافلا نامىف نيشحلا ضعءب مالك اهدو>و ةص ىلع لدبو رخا تاما

 هيلع لق امل هناغ' ىهف ىوحا حا ىحدلا لصالقو مغلاو عمتجا ىا (”ئاوتللا م0

 ع نءسهملا كت مْ ىوتحا نا ىلا انرقف انرف مز ىلا باص ن. القتنم ىا: هلق ,ثدبلا

 ةلمهملا لادلا رسكو نونلا نوكسو ةمجملا ءالا رسكب © فدخ نم ) دهاشلا ىا
 رضم نب سالا ةارما هن دارملاو ةلورهلاك ةرشه لصالا ىف وهو ءاف اهدعن حت دقو

 فرصنم ريغ ويد ناك ملا ترع ما ةيعاضقلا هو ىلد اهمساو ةيلردقلا اهل تمس
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 ( اهتحم ) ىوتحا لوعفم ءايلع ةلزنم ىا ةبوصنم ةدودمم نيعلا خلي 6 ءايلع ) هلوق

 ضارعا ىهو ريثالا نبا لاق قاطن عمج ءاطلاو نونلا مغب 6 قطنلا ) اهنود ةخحنىفو

 طاسسوا اهبدشي ىتلا قطالاب تهيش اهف طاسواو حاون ىا ش.د قوف اهضعب لابج نم

 لالا طاسوا ةلزنم هتحن مهلم>و هتريشعىف هطسوتو هعافتراىف أ الثم هيريض سانلا

 كفرش ىوت>ا ىتح ىا هئءن نمههملاو هءاذ دحىف هسفنوا هيريسشع ىف هفرش هتيسب داراو

 3 ' ليلي وه قطالا لصا.ناف ىفدنخ بسن نم ناكم ىلعا كلضف ىلع دهاشلا

 هللا ىلص هللا لوسرل ءادنلا / ىلع نميهملا اهيا هريغو ىريشقلا لاقو هالعا غاببال ناوعبلا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مسا قفاوم هنا سايلاىف لبق مث ماعا هللاو ماسو هيلع ىلاعت

 للبت هنا كس (ىنلا نقي نصالا ابآو ءايمزلا هيض وه ىذلا سألا هنا نايهيسلا حو

 ةسلت هبلصفف عمسب ناك هناب نكارفو. امومه ناك هناف .س ايلا لوّش هيفو ملسو هيلع

 تدلو امل تناو) تببلا ىلا ندبلا ىبحا نب كوا ده ؟ يلو هيلع ىملاعت هللا ىلص ىبلا

 ناستغا اهو تءاضا ىا تءاضو ةحج ةخع-اىفو (قفالا كروب ترانو ضرالا تقرا

 هالدشرلا لجو روتلا فو ءابضلا كلذ نح) ءاهجاون كرون ترانتسا ىأ ءوضلا هنموو
 || ةلبقام ىلع فطع رورجع وهو لييسلا عمج اهمضيف ةغا لبسلا ةدحوم نوكس يي

 ليسو. ىا ىلا_بلتلا لاقو ىتقو لخدن ىا ةمجمم ءاخ نوكسف نون متل قرتخم هلوقو
 هاور هنع ىلاعت هللاوضر سابعلا نع تاسالاو بوصنم ليسلاف اهعطقن ىنعع اهقرتخت داشرلا

 تاينالبغلا ىف تايبالا هذه ركذو ةثراح نب سوا نب مير>نع ىئاريطلاو ىفاشلا ركب وبا
 هيلع ىلاعت هللاىلص هللا ل وسر ىلا ترجاه لاق ءارلا َتثو ةمجملا ءاخلا مضب ميرخ ىلا هدنسإ

 ديرا ىنا هللا لوسر اي لوش سابعلا تعمسف تملساف كوسنم هفرصنم هيلع تمدقف ملسو

 دشناف لاق كاف هللا ضضغنال لق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر هل لاقف كحدتما نا

 مبرخىف هباءدساىف ربلا دبع نبا لاق اذكو قرت اهرذا تاسا ةعيس اهرك ذف لوَش سايعلا

 هوحن كوت ةوزنغىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىده باتكىف ةيزوحلا ماما نبا ركذو

 وهو قااسغلا ىلع ىبا طخ دحو رذخا اب مهضعل دازو

 قرتحن ىهو رانلا ةمصعل ابساي ليلخلا ران درباي

 رازبلاو قهيبلاو دمحا هاوراك © رذوبا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع ىورو ) قرحم ىا

 قلخو تماصلا نب ةدابعو هنع ىللاءت. هللاىوضر سانع نا هنع ىور مالسالاىف اسماخ ناكو

 ( امهنع ىلاعت هللاوضر سانع ناو ) مينوباو ىناربطلا هاوراك (رمع نباوإل ةذبرلاب ىفوب

 ناخشلا هحرخا م (هنع ىلا ىلاعآ هللاىضر ةريىهوباو) رازبلاو ةبيشىبا نباو دمحا هاوراك

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا © هنا ) ىناسنلاو ناؤش' أ ءاوراك © هللادبع نب رباحو)

 ىلعت اضف ةر .هىبانعماسم هاور انس اهضهىفو) لاصح سمح ىا (اسح ت ترطعا لاق)

 | ثدخ ةسداسلاديز مث اهب ثدُح اسمح الواىطعا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هن 18 تس ءاسالا
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 ددعلاو اسال“ اهضعبن ةقئاللا ةل لاب تكي دق لب اهنبام ثيح اهؤافيثسا مزليال ناعم اه
 ءاسالا نمدحانهطعي مل رباج ةياور ىفو (ىلبق ين نهطعي ملل هب لئاقلا دنع ىتح هل موهف.ال

 ايا ىلاسمآ هللا ءاقلاب فوخلاو عزفلا ىا اهمضو نيعلا نوكسب © بعرلاب ترصن ) ىلق
 ةءاقز وا رإشإو زيس-ادق "قفا ( روش ةريسم رز مهثيو هني ةفاسملا تناك نمث هادع بواقىف

 عيجىا ( ضرالا ) اعبت ىتءالو ةلاصا ىلجال ىا ©( ىلتلعجو ) ىنلخ رهشو ىمادا روش
 0 |روسم ) هما ةكاوامألا اهلوحو ةكموا اهلك ىناسماتلا لوقل هحوالو اههحو

 الا مهل ةالصال هناف انريغ فال ىتمال ناعم نود ناك ةالصلا زاودح صتخلال ثيح

 لوخد دعب ىا 6 ةالصاا هتكردا ىتءا نه لجر امياف ) ِهلوَش هنيب اك مهعسو مه اثكىف

 ةيفاخ ةراهطب اماو ءاملا دحو نا ةيلصا ةراهطب اما ناكملا كلذ ىف ىا © لصيلاف ) اهنقو

 جمشلا ضعب ىفو امهتلع بترثم عيرفتلاف اروهط هلوق نم مهف م ءاملا دحب ملنا بارتلانم

 ةغيصب 6 لت ملو مئانغلا ىل تلحاو )ل ام« ةدينمامو امنا انعم هنظاو ةياور ىفو واولاب

 اسموعمجم اوناك لب هلةءا نع الضف ىا ( ىلق ىنل ) مولعملا ةغيصب ةخعسأ ىفو لوهجلا
 نسلاو ناو: الا ىلا"( سلا 7شقق اءايقلا ل ران لاش عضو ىف

 ةياور ىفو ( ةفاك) لاق اذلو مهرفاكو مهئمؤم سانلاب دارملا مث ءافتك الا ىلا ءاميا هراصتقا

 تثعبو ماسم ةياور ىفو ةصاخ هموق ىلا هك ىنلا ناكو هلق راح ةياور ىفو ةماع ةفاك

 ىلا اثوعيم ناك كلفلا نم هحورخ دعب مالسلاو ةالصلا هيلع احوننا درب الف ةفاك قلخخلا ىلا

 ثودح لحال عقو امناو ةثعبلا لصاىف نكي مل هتلاسر ىف مومعلا اذه نال ضرالا لها عيمج

 ملسو هيلع ىلا#آ هللا ىلص ائيبن فالخم هعم نيدوجوملاف قالا راصحما ىهو ةثداحلا

 اذهدع ةياور فو ©« ةعافشلا تيطعاو ) هتوعد لوعشو هتثعب لصا ىف هتااسر مومع ىف

 ىلاعت هللاىلد هلو دومحملا ماقملاف ىمظعلا ةعافشلا اهب دارملا ذا دهعلل اهيف ماللاو اعبار

 ماسو هيلع

 نوحرخ راثلا اولخد سانا ىف اهنمو امنولخدبالف رانلا لوذد اوقحمسا سانا ىف اهنفو

 هتعافش اهنمو ةنيدملا تام نم هتعافصش اهنمو ةخلاىف سانا تاجرد عفر ىف اهنهو اهم

 راس يه ةنحلا نواح ةءاعو اف هل اهضدنا صاضتحا لغو خأ تافافش

 هراز نم هتعافسش اهنمو ملسم هاور مك ةنطا باب جفل ةعاتش اأو اموال هلع رمش قل

 ىربق رازنم أعوذ م نوع نا نع مخ ىف ةعرخ نا ىقارال مالسلاو ةالصلا هلع

 0 هيلع ا 0 ه.ذع ىلصو 82 باحا 2 هتعافش اهنمو قءافش هل -

 0 0 ىعافش هعفت 3 2 كا ىقح ىفاك اه 9 دولخلا 3

 لا ةماعلا 3 ىطرقلا لاق رانلا نم لفسالا 0

 ا 9 5 ىف عفنتال هل لبق نيمفاشلا ةعافش مهعفنتا اف ىلاعت هللا لاق دقف

 م6 ةعاف منا ىلا لاق هيلو ل د رانا ني ل لا للا
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 ولخنال وهو اهبلطي هناال ىا بالطىبا نع ففخم ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هبسيف لاقللابال

 ماعا ىلات هّللاو لاؤسلا باوج نه قيسام فال لاكشالا عفدل ىنكي الف لاهتحالا نع
 تدطعا هلو: ىهو © ةملكلا هذه لدب ) رذىبانع ىا 6( ىرخا ةياور ىفو ) لاودالاب

 ةءاورىفو ( يعمل ةزعسل ىفو وبلا ءاهف لوعفملا ةغيصل )َ هطعت ناس ىل ليقو ( ةعافشلا

 مكي ىا )َ فج ماف ىتها ىلع ضرعو 7 ىلاعت هللاامهةحر قهبلاو رازبال ىا 4 ىرخا

 ىدته ىذلا عيضولا عباتلاب دارملا لقو رسشلاو ريخلا ىف ىا عو.تلا نم عباتلا ىلع (

 رذىبا نع ىا 6 ةياور ىفو ) هلوق ىلا عحريوو هب ىدتش ىذلا فيرشلا' عو.تملاو هريغب
 مهضعبهيلا بهذ مك قالا مومع ههاظو 6 دوسالاو رمحالا ىلا تعب ) هنع ىلاعت هَللاىضر

 تاماقملا ضع ىف هندي 35 تا_كاكلا ميكي نحو ردملاو صا ىلا ىد تنعل لاقو

 ةزمهلا ميغا ) ةقحأا محاولا ىلع بلاغاانآل برغل ( دوسالا 2 وهو )ع دوسلا لف (

 رمحالا عمج نوكسف مضي 6 رخخاو ) ةلمجاىفىا ( دوسلانم مهف ) ةديدشلا ةرعملا ىا
 سرفلا معأ ا اكو ضاسبلا عم ةرقشلا مهناولا ىلع بلاغلا نال ىا 6 معا 2

 برعال لباقملا مجم'اماو ىفرعلا قالطالا ىلع ءانس كرتلا نم ىنعملا اذه ىف ييكرالدب نمو

 ليقول ملا ميمحتلا ةدافاىف وهو معالاهحولا ىلعىا © متالانم دوسلاو ضر.لا لبقو مهعم

 ثيدحلاىفو ) مهرتسنو مهانتجال ( نحلا دوسلاو ) مهروهظو مهرونل ىا © سنالا رمخا

 تينوازوب بعزل تزضن.) ناخشلا ةاور_ م, ( ةنع ىلاعتا هللاوضر ةريصهىبلا نع رخ الا

 نا نيلكلاو .ةقماحلا ثءاداحالاوا ميكحلا ناقرفلاو ميظعلا نآ رقلا ىا 6 ملكلا عماوج
 نم نع داق ق ىلعإ وأ هاورام هدبوبو :نتكيإ اهينالجو هريسلا اهيامم لا ةعماللا

 تاقوا نيب ىا ( انو )ل اراصتخا مالكلا ىلرصتخاو ملكلا عماوج تيطعا هظفلو

 نود حتافم اماو حاتفم عج 4 ضرالا نازح جاافع ؟ىحذا ) اهضغب ىف ىا 14 مان نا (

 ا ديدشتو لادلا خت 6 ىدي ىف تعضوف ) نزخم ىنعب جفم عمش ءايلا

 زونكلا نم هتما ىلع هللا علام ا دارملاو جتافملا روك )واسد ةيقللا_ راجلتخ لبن و طافل

 ىعالكلا هريس قو ملكلا اشم هياور 7 ملكلا جافم تهبوا ثيل هب واءمللاو 20 ا

 لقن٠ صاقوىلا ندءس مهءاجدقو همانمىف ىار در دزب شدجح ريما ةنمارالا نم متسرنا

 هلع ىلاعت هللا ىلص ىنال اهاطعاو ميلا عرج ذخاف سلا. لزت اكله نا معدالب جفا ررع

 ىو )"نمع رصعىف رصحلا توفب اذاكي.ىذلا .رصنلاو ةهنغااو جتفلا ناكف رمغل اهاطعاف ملف |

 اذه (نوببلاف محور هنء ىلاعت هللا ىذر هرب ره ىنا نع ىا (هنع) ماس اهاور ىا (ةياور ْ

 ىلبق ءاينثالا نم دحا طعب ملام تطعا اعوفرم هه>و هللامرك ىلعز ع هدئسفىف دمحا ىوردقو

 ىتها تلع>و اروهط بارتلا ىللعجو دحا تاععو ضرالا جااذم تدططعاو بعرلاب ترصن

 نا رقاانملصفملاو ةرقبلاة روس منا و> نم تاي الاءاطعاكر خا تايص وصخدهل نا ماعامث مثالا ريخ

 ( لع و )
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 نابع لهن عتجلاجلا جاهم رام بلد رجفو "كقول هنواز نكادهفغبا جودوة لشاعر خجعاو

 لاق هنا 2( قرععم ىهدح ناكل 1 هلع ىل اذ هللاىضر صاعنب ةيقعنعو ( كلانهام ليصفت

 هل وق نم جي دلا لصا ىف 00 ماماو كل طرف ىنا )ناؤشلا هاور م (مالسلاو ةالصلا هيلع

 مكل قّدص طرفو م 0 ىنعملاو ةريتءملا 1 جروعملا لوصالا ىف سيلف م 27 ندا

 يش اباو لاء ا برض بايسساو ءاشرلاو ليخلاب ءاملا باطل مدقتب ىذلا طرفلا لصاو

 اير ني ملأ وىغ اءاووص وجا ىطلذ أو نادر الر 1 ءاقاولاو لمت | اكل ا (مكيلع

 تءطعا دقى او ناه زلا نه رض طل[ اذه ىا 44 الا طفخلاو فقوملاىف هنعبذب نمو هئم

 ىكلا ه> وتلاو اسادلا ىلا, تافتاإلا مدا اهلقا ماف ىلع تدط ىع ىنهع 4 ضرالا ناز - جاافم

 امه عما نابو والان م ريخ ه 8 ماعلاو ىل وم اىلا ىب اهلا لا.ةالاو ة ةهرد . الا ىلا

 بحا نمو هير هما يما هلال بحا ه 1 ا ند ةلاركلا مكياؤا رق

 ديؤيو ىسوم ىلا نع كاخلاو دمحا هاور اك ىشام ىلع قتيبام اورث اف ءايندب رضا هترخآ
 هيلع هللا ه هريسامت اهل دارالا نا,ن# :قميساما فالك اذه ضررأللا ع'افعدارملا نم هأنر رقام

 هللاو ىناو ) هلوق دارملا نع اضيا دعببال هنا عم دابعلا عاستاو 2 نعل

 ة خا ىف م مكبلع 1000 قكللَو كي يزل ىتقتا رك را 2 اغلا

 ىا ا( اهف ) اوغرت م, ىا هنم نيئاتلا 0 فذدح هنا ىلع هلوا متم 6 اوقات نا )

 ليم ساو رحاب قلع دمت هن المكل اغلا السلا نيد ترك هينا ]8

 انماما سائقا هنمو-نوسفان ا نش انئيلف كلذ ىفو ىلا: هلوق هنمو نسمالا ىلا نيفناا

 هلوش ىلاءت هللا همحر ىبطاشلا

 ىلعلا اهسافنإب ايندلا كسفن عبو * ءاسفانم اهيف تشعام اهب كيلع
 نوك ىلع لد, اًهاس جئافملا ركذ أ ضرالا نا زخ يا اهيفريعخ عجر ىف هريخك ىباحلا الغلا

 ةلالدل ةباد نم اهيلع كرام هيلو [لادعللا انخاؤي ولو. هلوقا و اقحل الا اين درر ,نيشلا

 للان عفوا لوب نيليوتاف فا املا ةئيرق نا عم ضرالا ىلع ةبادلا وا ساسنلا

 هللا ىلص هللا لوسرنا 2 نسج دنس دمحا هاور دقو اهكرتب ةخكسن ىفو واولا ( ورمع نا

 ةكحم ىهو ىرقلا ما ىلا بوسنملا ىا 6 ىءالا ىلا دمح انا لاق ملسو هيلع ىلاعت

 ىنحعأ مالا ىلا :فاضملا وأ نويتكرالاو )ناؤرشالا نينا مهبلاق نوكإا برعلا ةما ىلاوا

 اذهو هريغ ف بيعو هل فرش كلذو ىتاتكو ىنءارق ريغ نم ىتانحو ىتدالو لصا ىلع

 * :رمجم ىعالا ىف ماعلاب كافك * هلوَش ةديزلا هذ هةدربلا بحاصدافا م ىعدملاىلوالا وهىنعملا

 ىنال)نولطيملا تاترالنذا كني هالو تاتكنم هليقنم ولت تنك امو ىلا.:لاق دقو

 ايما ىنوكمم ىا ( ملكللا عماو> تيتوا ) ىلاعبات نوكي دحا دجو ناو ىا ( ىدعب

 دارملاوا نيسيلا ىلا ىف ريثكلا ىندملا عمجا ناب ىلع متح ىا ىندم ءاوشاووه لاق © هقاوابوو)

 نيسيبنلا مئاخ هنوكل بسانملا وهو هريغ ىلا جابت-ا هّتْح دوحو دعب ن 500
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 ىلاعت لاق مك هلوا ف عع اهفيفخم زوو ةراوبكم مال ديدشتو نيغ مضي 6( تلعدق و)
 قئشع اكلام ع“! مهريكو اهيلع نيلكوملا ةكئالملا ىا ( رانلا ةنزخ 2 ماع نكتملام كلعو

 ذئموب نونوكيو ةعندا مويلا مهن ةكتالملا نم ىا 6 شرعلا :ةلمحو ) ةوقلا وهو كلملانه |

 فؤلالا وا فوفضلا نم .نيددلا ريت ىف فالخ ىلع نكل مهنع هللار يس |ءامك ةيسنامت .

 ىلاعت هللاىضر سنا نع ىذمرتلاو ناؤش'او دوعا ءاور ام اهعءوقونم اسرقو اهمادق ىا |

 ىرصملا بهو نب هللادبع وه ) بهو نا هياور نو 0 نيتاهك ةعاسسلاو انا هشه اهبع |

 ناخ ءاضقلل باط ىلعلا كيع 3 سا وب لاق هريعو دمع هنعو جرح نا نع مالعالا ددحا

 (دمتايرب لس ىلاعت ب هللا كاق 2. ىهتنملا ةززدس. نتا :ثيح 'ءارسالا ف ءاعسا !ثنيدح نم: قهنلا

 ءاسالل اهعيمح تيطعا ث.ح ةيلاعلا تاماقملا نه ىا: ( براي لاساام تلقف 2 تئشامىا

 اليل ميهاربا هللاذخلاو كلوب ىا 6« اليلخ ميهاربا تذختا ) هلوق هنبب ا ةيضاملا

 هللا نا تلق اك( احون تيفطصاو ) اهلك ىموم هللا كو تلق اك ( اهلك ىمود تلكو )
 6( هدم؛نم دحال ) نوكيأل ىا ( ىنتشال اكلم ناهلس تطعاو ):احونوب مدا قطصا

 . ىلاعت هللالاقف )ل ةي الا باصا ثيح ءاخر هىماب ىرحت حرلا هل نرش كلود هتنب ثيح
 لعوف 6 رثوكلا كتطعا )2 هلك ا © كلذ نم. ريخ.) .كتطعاىذلا ىا © كتيطعأام
 0 اهلا لهوييشلل راجع ةللف ريغ وع هيلين انفو نثكلا لي مانو ا حركلا نت

 ملعت نكت ملام كملعو ىلاعتو هناحس هلوق هيلا ريشيو ماقملا اذه ىف دارملا وه اذه لعلو
 لاحو ماقم لك ىلع ةفرعملاو ملعلا ةيزم ىلا ةراسشا هيفو اهظع كيلع هللا لضف ناكو |

 لبق ناذ ريخ ما ءاشنا وها رثوكلا كانيطعا انا ىلاعت هلوقىف رظنا ةفرع نبا لاق ةيترصو

 قلعتلا اماو ثداح ىزيجيتلا قلعتلا انلق ثداح وا يدق وه له فالخ هقلعتىف تاق ناف
 ةلكىف هب انورقم ىا 6 ىمسا عم كمسا تاعجو )ل ىناسملتلا هركذ اذك انه جتيف ىحولصلا |

 اعف وا ةلطقتاو ناذالا,تقو ا 6 ءاعشلا:ىنولل قب) لوعفملا ةفاصب 6(! ان داننا) ةداهتشلا

 ترفغو ) ةضاخ ىا:( كتمالو كل ) انمكح :ىا (:اروهطضرالاَت لجو ) :ءاعملا ل هاني

 بتاعي نا ج<ي امم كنم طرشامو طرفام عبمج ىا © زداعاماو كين لم مههاحا كلل

 نيرا لكم عاقل ب ىورحلا فون عرمانلا بضتن قبولا(“ ىئانلا ىفب وقمت :تناثؤل "كلغ

 رهظالاو ىطلدلا هركذ رخانامو مدقتام نارفغ ىا 6 كلذ عنصا ماو 2. قدم المل نكالاح

 © كللق دحال ) هلوقىف لاكثاال ذئنيحو ماعا ىلاعت هللاو مدقتام عيمج ىلا ةراشالا نا

 اوسبل مملا هيفو كلذك مهف .الاو ءايدنالا ريغنم هلعلو هلوَش هعفدو هراتخاام فالخم

 ةفاك. .فوشم مينارفغ نا هديؤيو:رخاتامو مدقتام نارفشب اورسشب مهنا حاعي ملبذا كلذك |

 ( ةناعملا )



 ش هه مو لق |

 6 ةمآلا نم نارقلا لاقل ةميظع ةمقنم هيف 4 ايف>اصم كك كتما بولو 3 تاعجو ( ثنا ا

 مهبلاغ ةفااسلا مثالا نا ىلع هيدن هيشاو نوظناط هلاناو نك كلا ادن انلو ن2 انا 1 هيلا ريشي

 ءاالا ىت> سانا عزشب نيح ءاضقلا لصفل ىمظعلا ةعافشاا ىهو 2 ماقملاو دوعوملا

 ةعافش ذئايح مهل قري يف ايندلا ىف مهتاوعد ةباحا تيفوا لب 6 كريغ ىبل اهأبخا مو )
 ىنرسشب ) اعوذ يم رك اسع نبا خرا ىفاك ( ةهغذح هاور را ثيدح ىفو ) ىقعلاىف ةلماش

 | قامز برش ىا ( ىب» هنا لخدي نه لوا )) هلبق نمموافنصملا نم ريسفتا 6 * هبر ىنعي
 0 لكعم ) ةلاصا ىا ( افلا نوعبس )) مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم ىأ 6 ىتءا نم ١ ىنآآل د

 نارحال وباذع مهعيط نوكيالف ( باسح مهيلع سيل ) ةدابعلاولءاا ىف اعبن م افلا نوعبس فلا |
 ' عومتال نا ىناطعاو ) ىناسملتلا هرك ذ فلا ةثامعبس دحاو لك عم فلا ةئامعبس ىورو |

 لوهلا ةغيصب ( بلغتالو ) مهعيج كلهي ثيحب طحقو بدحم اديدش اعوج ىا ( ىندا
 | ىتءال ىبر كاش نامل مهلصا نم مهذخأب ىا ميلاف وديلبت) كيلاغت نا اقرا

 ثبدخحلا مهتضرب حيت سف مهسفنا ىوسنم اودع مهيلع طاسال ناو ةماع ةئس ايككايمإل

 ةعاملاو ةيلغااو ةوقلا ىا  ةزعلاو )) ءادعالا ىلع ةناعالا ىا ( ةرصصنلا ىناطعاو .١
 مدقتب ىا ( ىتءا ىدب نيب مسي ) هلوشب هب اك ةفاسملا دعب عم فوخخا ىا 6 بعرلاو )
 هسنهيبلل هيقو مدّقت املارهش مهفاخ نم اذك و ىنعي 6 ارهش ) مهمادق نناانعالا+ كغورلا
 ةددشملا ةيتحتلا حتشإ (بيط وا هتما مومعىف دجوب لب هترضحمت صوصخم ريغ بعرلان ا ىلع

 ملغم عج مئاغملا ىللدلا لصاىف عقوو ةمينغ عج ( مانغا ىتءالو ىل ) لحاو ىا
 هجو ىلع انصوصخم ىا 6 انا لحاو إ ةياورلا ةح ىف مالكلا اماو ةياردلايف ناس رو اهو

 كققن "مهب دل هقياكشب وا مهيلع هع رك ىا؟ انانق نم ىلع )ا ىلاعت هللا ( ددشا# اريد ك )انمع

 1 لاملا عبر فرصو ةليالاو مويلا ىف ةالص نيسمحو ةساحنلا عضوم عطق و هب وتلا ىف سفنلا

 هيبللو صيصخت دعب ميمعت وهو قييضت ىا (جر> نم نيدلايف انيلع لع ملو) ةقدصلا ىف
 ظ ىلات هلوَدب هني مك راطفالاو رصقلاو مميتااك راذعالا دنع صخرلا نم انا حابا ام ىلع
 انزحعو انفمض ىأر هللانا كلذ ىف درودقو رسملا مكب ديري الو رسبلا مكب هللا ديرب
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ) نيخيشلا ةياورب ىا ( هنع ىلاعت هللا ىذر ةرب ره ىبا لعاقم)

 ىلا ةريشم ةيضيعبت ةيناثلاو ةديفم ابنك انللو 2 ةلي م (ل وألا! نم (حناسنالا نم ,ىل نمام
 ةلوصومام ( رشبلا هيلع نما هلثم ام تايآلا نم ىطعا ) واولاب ( دقوالا ) ةغلابملا
 ىورو نبا مهضعب هيتكو رشبلا هيلع نموا ةحيحصلا تاباورلا ضعب ىفو ةفوسوموا
 ىن' لك دبا ىلاعت هللا نا ىنءلاو ناشلا اذهىف هجو هل رهظيالو نامالا نم نما ىذاسقلا
 نفس تكييف وم تأ (هتيت وا ىذلا ناكامما و ) هاداعنم ىلع جيلا هبموقتو هاوعد قدصإ اب تازجسمملا نم هند

 )ل١ * ىر ,اقلا ىلع و 2:١ هزعمأ يبر (؟)



 ه ةةقكللا سب
 ىنملا ىف ةغالبلاو ةحاسصفلا نم ثازجءملا نم عاونا ىلع ةلمتشملا ةولتملا تايالا نم ىا'

 صهدلا تاحفص ىلع ةقالا ىنءملا ىف ةقحاللاو .ةّقباسلا ةئمزالا ىف ةمقاولا ءاسنالاو
 تاذلا ةفرعم نم اهيفام عم ةرخ الا لاوحاو ايندلا روما ىف ةعفانلا ةميقلا موب ىلا

 هللاىحوا) بنتو مودن ةزخعمو ىلبايحو ىا ( ايحو ) ىنسحلا ءامسالاو ىنسالا تافصلاو
 ىنعملاو ىلوالا ىه ةيبيقعتلا ةدافا عم ةيعي رفتلا ءافلا نكلو واولاب ةخن ىفو ( وجراف ىلا

 رئاس ةزجعم فالخب ةزجمملا كلت رارمتسال ىا ( ةميقلاموي اعبات مهرثكا نوك انا عقوتا

 تازجعءملا نم ىطءاام مظعم هتينوا ىذلا هلوش دارا امتاو ءايحالا لاح ىف تضّقنا ثيح ءاسنالا

 ىنعمو )ءاسن الا تازدعم سدح نم ةريثك تا زحعم ىطءا دةفالاو ءاسالا نم عاون | ىبعةلمتشملا

 ةمعنلاو ىربكلا ةيالا ىه ودب ةصاخلا ىا (هن زحعم ءاَش نيققحلا دنع هتام ثيدحلاىا ( اذه
 ( نيحلل تبهذ )) اهتيش ىا ( ءاسالات ا زجعمرئاسو ))اهعاَش ةدم ىا ( ايندلا تيغام )ىمظعلا

 تقوو اهتاباعم لاح ىا ( اهل رضاخلاالا اهدهاشب ملو ) اهي ةويح ىف اهعوقو نيح ىا

 (نرةدعب نرق اهيلع فب إل ةزجعم لكن ود ةيقاب ىنءموىنبم ىا(نارقلاةزحعم و امتدهاشم
 ريا سلذا ( اربخال ) ةنياعم ىا نيعلا رسكب ( انايع ) ةعامح ضارّشنا دعب ةعامج ىا

 نرق اريخال انايع اهيلع فش ىحلدلا لصاىف عقو دقو 6 ةميقلا موب ىلا ) درواك ةئياعماك

 مالك ) ىنعملا اذهىفوا ثيدحلا اذهىف ىام هيفو ) ةححصملا لوصالل فلاختوهو نرق دعب

 ىا 6( هيف لوقلا انطسس دقو ) هتصالخ ىا( هب رع اذه ) ىنءملا ةيج نم ىا © لوطي

 ىذلامالكتلا ىا 6 اذه ىوس ) ىنعملا اذهىف ىا 6 هيف ركذ اهفو ) ثيدحلا اذهىف انينطا

 ىلاعت هللا وذ رىلع نءور هب قالا للاب هلال ءرخبا ىف افا ) تازحعملا باب رخا) هانمدق

 ىوريو ىزادألا لاق ( ةءيس ىطعا َى لك )ل هنس>و ىذمرتلاو ةحام نبا هاورأك ( هنع

 ءارزو ةياور ىف ديزو ءالضف ءابش ىا « ءابحت ) مهووا فيحصت هنا ىهاظلاو ةعبرا

 دوعسم نباو رمعو ركب ونا مهنم ابحت شع ةعبرا مال_لا هيلع مكنت ىطءاو )ءاقفر

 ةزمحو رفعجو ىانسإو انا لاق مهنم اناق ىذمرتلا ظفاو 6 مهنع ىلاعت هللا ىضر رامعو

 انهض ريلادبع نا رك ذنلو دوعسم ناو رامعو ناحاس ولالا وريمع نب بعضم ؤاومعو ركيوبلاو

 اعوف م ىلع نع مينوبا رك ذ ىناسملتلا لاقو دادقملاو رذاباو ةّمذخ مهل ةليكت داوؤو

 ةعبرا تيظعادق ىناو. ءارزو ءامجن ءابقن ةعبس ىتوا دقوالا ءادنالا نم ىن نكيجل هظفاو 1

 رذوباو دوعسم نب هللادبعو رمعو ركب وباو نيس>و نس>و ىلءو رفعجو ةزد> مهاورشعب |

 ءامقنلا ىلا عل هللادححز ىرصملا نوةااوذ لاقو ىهتنال الب و ناداسو رامعو «هدحو دادقملاو

 ثوغلاو ةعبرا ةدمعلاو ةعيس رايخالاو نوعبرا لادبالاو نوعبس ءاسحنلاو ةئامالث

 هللا ىلص هللا لوس رنا ملعا هللاقو هعم ملكت و انس يمال نم ىعوطملا 6 ا

 ا اع عال تش ىدم مايسمسا 9 هلا :ت |اَهَف ضرالا تاككإ ص, امل ممسو هءاع اكمعت

 1111 ب راق ا كلاوسبالااو تال سال ها نا سس خخ وما

 (ءاسالا)

 ا بولو ىلع مهواق ن هاةمالار هله نه كرهطظ ىلع لما اهبلآ لاس هللا ىح واف ةقلا مون ىلا ا



 2 م١ رمح

 ةئامئالث لاق مهو هل تاق ةءايقلامويب ىلا مهنم كيلخاال مالسسلاو ةالصلا مهلع ءايبنالا

 منو ةعيس و ءايقنلا مهو ةرسشع و دانوالا مو نوءنراو ءايحسملا مهو نوعيسو ءايلوالا مهو

 دحاو .ةثالثلانمه لّغ ثوغلاتاماذاف ثوغلاوهو دحاوو نوراتخلا مهو ةئالثو ءافرعلا

 نيعب رالان هو ةع.سلا ىلا ةرمثعلا نمو ةهثالثلا ىلا ةعبسلا نم لو ثوغلا ناكم لعجو

 ىلا نقلا راو نو نيكس لا 01 ا
 هللا لو نم ضرالاى و هيف خفنسالو ىهتنا روصلا ىف خفت موب ىلا اذكهو ةئاسكالثلا ْ

 نيدلاموي مهعم انريشحو. نيململا صاوخنم هللا مج هللابالا ةوقالو لوحالو ظ
 ال ىا ( ليفلاةكمنع سيحدق هللانا ا) نيحعيحصلاىفاك ( سس وهيلغ ىلاعت هللا لص لاثد | ١

 ةراجحم مهيمرت لبابا ريطب هللامهكلهاف ةيعكلا بيرختل هشيجىف ىشيملا ةهربا هيءاح
 لات مهل نذاوا اهيلع ةيلغلاب مهما ىا 6 نينمؤملاو هلوسر اهيلع طلسو )) ليجس نع

 لحن نا ىرخاىفو لحنال ة>سنىفو ( لحتمل اهناو ) ةرجهلانم نامت ةنس اهوحتفف اهلها

 هيفو ىحلدلا لداىف عقوأك ىدعب نم ىا ( ىدعب دحال ) الوهو افو رعم لمتحي لعفلاو

 هللالوسرب لاتق. دحا ضخ رتناف ىندي © راهن نم ةعاس.ىلتلخبا امناون) ةيغلا نم تافتلا

 ركبوبا لاقو الاحا مهرثك ١ هرك ذ اذك ثيدحلاىفاك هلاواوةف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص

 لاتقلا لجال هلت احا هناال لاتقلا لجال مار>ا ريغب هلوخد كلب دارأ ةضراعلا ىف ىنرعلان |

 ةاغبوا رافك اهيف بلغت ول ىتح بجاولب ادبا لالح اهيف لاتقلا نال راهن 23 ةعاس

 رعا ىلاعت هللاو انبهذم دعاوق ىلا برقالا وهو ىهتنا عاجالاب اهيف مهلاسآق بجو

 ىملس ةفصاابادكاو ةباحصلارباك١نم وهو ( ةيراس نبا إل هلوارسكب 6( ضايرعلانعو )

 هللادبع ىنا لوي ٍلسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر تعمس لاق ) اهب تامو ماشلا نكس

 هطيضفواو ريغب ىطدلا لسا ىف عقوو ةفطاملا واولاب ةربتعملا خسنلاىف انكم( نيكل متاخو

 نييبنلا متاخ بوتكم هللا دبعىنا ةياورىفو لاقو حبباصملا ةباو ل قفاوملاوهو هيدلىنحع نونثلاب

 ظقاساهنا لالاو ىا ( لدحنمل مدا ناو ) ةعبساا ىفامهب *ىرقاك حافتو هؤان رسسكت متاحا مْ

 ةيكرملا هتقاخ هتنيطب دارملاو ةيلصلا ضرالاههو ةلادطاىلع حورطموا 6 هتنيطفف )

 نيعلا رمسكي' ( مهاربإا ىبا ةدعو ) نانريخ راخلاو نال ريخ لدحنمو ةيرتلاو ءاملانم

 هديؤيو ةيآلا مهنم الوسر مهي ثعياوامر هلوش هراعد ىضتقع هدعوىا لادلا ف. هو

 قورنت ءىدابوا ىرما ءىداس ؟ربخأسو ثيداطاردصو مههاربا ىنا ةوعد ةخعسن قام

 انبر ميهاربا ىلا ةوعدوه كلذ لي وانب مكتينوأسو هريغو 5 احالو ميهاربا ةدعوه ىتثعبو

 هزعة اكد ىلاعت. هلوق ىءل ( ميسم نب نبيع زاقيروا )هب الإ موهنم الوسر مهيف ثعناو

 جرخ هنا تأر ىتلا ىىا ايؤرو ؟بحلادازو دا همسا ىدعب نم ىتأي لوسرب ازشيمو
 ميسم ىنانبإ ركب ابا ناب ىهذلاهبقءت نكل هحمسو ماشلا روصق هلءاضا رون اهحرنم

 ىصرادلاو قهيبلا هاوراك ( اههنع ىلاعت هللا ىذ رب سابع نبانعو 0 فيعض هدانسا ةاور دحا

 122522 2 مطل و2 13.31 طن كسع اعط



 3 مسالا يس

 ) ١ 7 الان لعأ 7 لسسو هيلع ىلاعت هللاىلص ادمح لضف هللانا لاق ) متاح 9 اناو

 نيدحا ىا ( مهيلع همالسو هللاتاولص ءانبنالا ىلعو )' نينرقملا 'ةكنالملا نم ىا
 لهال لاق ىلاعت .هللانا لاق ءامساالها ىلع هلضئاش ) سابع نبا بامصا ىا ( اولاف )
 ىزمت كلذك منيج هيزجت كلذن ىا ( ةيآلا هثودنم هلا ىلا مهنه لش نمو ءامللا
 ىو ( ةب آلا انيبم اضتف كلاندتفانا ملسو هيلع ىلاسع#: هللاىبص دمحمل لاقو ) نيالا

 هنلع هللاىلص هل ىلا_,ت لاقذا ىنلال ثحب هفو رخاتامو كيذنم مدقتام هللاكل رفغيل

 ةيضرف ةيضقلانا عم نب رساخلانم ناوكتلو كلمع نطبحيل تكرشا نا اضبا سو

 ليثقلا ليبسىلع اذه ٍفاثكلاالاق اذلو ةيعطق ةكئالملاو ءاسنالا ةمصحفالاو ةيريدشتو

 اوناكام مهنع طخ او 27 ولو ىلاعت لاقأك نوكي الناب ىلاعتو هناح.س هملع ةطاحا عم ظ

 | هديفاك مهيلا ثوعبم لسو هيلع ىلاعت هللاىص هناوه ربا دارع لعلف ىهتنا نولحعب ظ

0 
 ظ
 ظ
 ظ

 ١ ةكتالمال هراذناو اريذننيلاعلل نوكبل هدبعىلغ ناقرفلآل زن ىذلا كرام ىلاعت هلوق

 ( ةبكالا هموق ناسلبالا لوسرنم انلسراامو لاق ىلاعت هللازا لاق ءاس'الاىلع هلضفاف

 قف دم لاقو ) ميكحلا زيزمااوهو ءانثينم ىدهو ءاشي نم 'هللالضف مهلا نيببلا عا

 دارملا لاقيدقو 6 سانال ) ةماع ةلاسر ىا 6 ةفاكالا كانلسراامو يلو هيلع ىلاعت لا

 دافم باك ن رخأتملاف مدوحو رب دشنت ىلع نررد> .الاو نيلوالل لماع /| مهم ومك سانلاب |

 لوسر ؟ءاج مث 2 ةمكحو انك وف مكنا 1 نيينلا قادم ةلادخا داو ىلا_هل هل وق نم

 هعسو 1 اح ىهوم ناكول ثبردح هيلاراشا مو هنرصختلو 5 نم ودل مكمم ا قدصم

 أرؤتف» نوكيو هع رمشأ هلوز كنعل مالسلا هءلع ىسمدع ةعل استم لعقفلاب عشامو ىعادتاالا ا

 اش ىعالك نيتلمهم لادف نيع نوكسو مي حش (نادعم نب دلاخ نعو) هدأ نم ةيدوكت ا

 ىرادلاو دمحا هلصوو قحسانبا هنع جرخادقو ةتسلا ةمثالا هلجرخا ةحوست فلا |

 نع انربخا هللالوسراي اولاق م_سو هيلع ىلامت هللاىبص هللالوسر با#انم ارهننا )

 0 ىنعم هلثم ىا لاحلل ءاولاو لوهجملا ةغيصب ( هوحن ىوردقو ال كرما ادم ىا 6( كسفن

 ىلوالا لادلاديدشتب ( دادشو ١) لياج ىناح هنع ىلاعت هللا قصرا رذفان ع ) ىنيمال

 ١ ىخا نبا ىراصنا ىناخص ءارلاب مارح نب رذنملانب تباث نبا وهو نوكسف حتفب ع سوا نبا )

 ىا ( لاقف مهنع ىلاعت هللا ىضر كلام نب .سااو ) ماشلاتامو سدقملا تس لزن تب ان نب نانخ ١

 قوت نم رهظامو ىتسق لوا كربخا ىأ ( ما مهنم لكباوجىف عيدا ىلاعت هللاىفصىجبلا |

 ميهاربا ن نع .ةباكح ىا )ع 0 ىنعل مهارإا ىبا ةوعد انا ( هريعو ميهارإا نال |

 هراوكفملا ةملسملاةمالاىف ىا( مهن ثعب اوانس ر 3 لوعملا هنأل لوالاىلع هراصتقاو ليعمساو

 2 ىلاعت )
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 هموقل لاق نيح هتراشب ىا 6 ىسيع ىئرشبو ) امهتوعد هب باجلا وهف لسو هيلع ىلاعت
 هفاضالاءايو ةدحوملاب ىدع ىب سشي و. ةخيسن ىفو دمحا همسا ىدعب نم ىابلوسرب ارشمو

 تايازوارلا مشو فيو( سا ضار تارت مالي ناك ناو هلبقام ةفااخخل فيحصت.هنإ ىهاظلاو

 ةياورىف وةيدعتال ءابلاب ( ىن تامح نيحا) ةيمانم ايؤرلانا مه وتب الثا لودعلا لعلو ىئا ايؤرو

 ديعبف ةسيمانم ايؤرلا نوك ىملدلا زيوت اماو نيم ىلع لّماب امهم نكمرو ىنتعضو نيح
 ادمتعم تسيل ءايبنالاريغ ايؤر ناف اهتيؤرب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلالدتسا ثيح نم اذج
 روصق) رونلاكلذل رانتسا ىا ( هل ءاضا رون اهنم جرخ هنا ) اهاضتقع لمعيال ىتح اهيلع

 ماييشلا_ نضرا نم ) نارو# ةئيدم اروصقم ةلمهم قوكست ةدحوم مب ( ىرص

 . ةفسوتم نرتكر قي لوألا عيبرلا رهشفف كلذو رمح ةفالخ ىف احلص تحف ةئيدم لوا ىهو

 ؤ انكر تنك نا ( تءضرتساو ١ نيس مو هيلع ىلاعت هللاىلص اهدرودقو ةرشع ثالث

 ظ ئاريل جاي )انا تنك تاقوا نيب ىا 6 انا انيبف ) ةفورعم ةليق ( ركب نب دعس نيف )

 نكات دي,ناضلادلو ةمه عجم اه نوكسوةدح ومحتف مانلامهب ىعرت اتوب فاخ ) اعاضر

 هدارشنا لاح زمملا دلوذ الاو ةءلغلا راثتعاب هلعاو ةعمتجم زعملاو ناضلادلو ليقو ىثناوا

 ليفارساو ليربج اه ليقف نيلجر ةروص ىلع ىا 6 نالجر ىنءاحذا ) ةلخ_س ىمس

 مهللات ليف ( لاحر هثالث رخآ ثيدح ىفو ل فيصونا بيكر ( ضيب بايث امهيلع )

 ةمدعم# اذكبيو ةليهم ناسف همن ءا تل ءاط حتشب 2( تاطب ) اًواح ىا لاكي

 نوكي فورعم ءانا وهو أطخ هناو ةماعلا ةغل هنا لاق نمي ةريعالف سوماقلاىف ام ىلع
 ءاعا هيف ( بهذ نم ) ءان نيدئسلا ىدحا نم لدبا سسطلا هلصاو رفصوا ساحن نف

 د22 سس اا ا سس م اح

 ليلد هيفو ىناسملتلا لاق هيس ةمالانع هباهذو هير ةمصعب هنع ناطيشلا ظ> باهذ ىلا

 رهظالاو ىهتنا وزغلا تالاو فحدعصملاك ةضفلاو بهذلاب هعاطلا تالا ةيشغت زاو> ىلع

 ةكئالملا نكل مانالا ءاملع نيب افالخ هيف معاال مارح ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا نا

 دادخلا ساب م كلملاب ناسنالا سا الف نوصؤيام نولءشو مهيماام هللان وصمبال

 ةنكني هنفر ىلاعت هلوق ىقداههنعا ىلاثت هللا قطر قيانع قباز نع _ضؤوقتلاب زك ذ ادقيو انه كلاب

 زو 6 ةءوامت) مالسلا مهيلع ءايدنالا بولقه4يف لسغب ةنْلانم بهذ تسط ىف مكبر نه

 دماحءاموهوماللان وكسب ماحلن' إو ةينا هن وك رايتعابوا ةغلايمالءاتلا لعلو امتدم هلادباو هزه
 معلا ناناب اهريشت ىلوالاو ةو.دلاب تريسشو ةمكح ىور دقو هفظنبو باقلا دربي هنال

 لصاىف عقوو 6 لاق ) هوقشوا 6 ىنطباةشف ١ ىنوذخافوا 6 ىناذخاف ) لمعلا ناس>او

 ءارلا ف.فلو ميلا حتش 6 ىنطب قاسم ىلا ىر#نم ثيدحلا اذه ريغ ىف ) لاقو ىلدلا

 نمهنالوقرام ىلا ىردص ىلءعا نم ىاةدئاز هميمو هظفل نم هل د>اوال فاقلا ديدشتو

 (ةقاع هنماح رذتساف ) ىاق ىا (هاقشف ىباقهنهإلا وج رخاوا اح رخا ىا ماح رختسا ثإ) ىنطإ

 قالخالا رئاسو ةيسفنلا ةوهمشلاو دّمْطاو دسحلا اهيف نوكي ( ءادوس ) ةدقمنم مد ةعطق ىا
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 لاق كنم ناطيشلا ظح هذه الاقو لسم ةياور ىفو ةوقب اهايمر ئا ( اهاحرطف ) ةثبدرلا
 هيقلي امل ةلباق ربشبلا بولق ىف ىلامت هللا اهقلخ ةقاعلا كالت ىكمسلا نب ١ نيدلاىت ةمالعلا

 ىقاي نال .لباق ناكم هيف نكي أ ا هيلع ىلاعت. هللاىلص هباق نم تالزاف اهيف ناطيشلا

 ١س و هياع ىلاعت هللاىلص هسيف ناطيشال نكي 1 ثدعا ىنعم 1 لاق أش هيف ناطشلا

 اهيف هقاكال نا نكمي ناكو ةشبرسثلا تاذلا هذه ف لباقلا اذه قاخ مل تلف ناف طق ظح

 هالامأ نط نان صادعزنو قاسنالاقاخال ةلمكتت هقاخف هيناسنالا ءازد> الا ةلح نم هنال تلق

 براشلاو رفظاا ليوطتو ةفلقلا نه ناسنالا ندب ىف ةدئازلا ءايشالا قاخ هرظنو ىهتنا

 ىطب و ىلق السغ 22 ةفلكلا لاّحا ديعلا ىلعو ةغاابلا ةمكحلا هللف كلذ لاثءاو

 هيلع ىلاعت هللا ىلد هبلق قش ىناسماتلا لاق ةقاعلا قاعت تولت نع هافظن ىا ( هايقنا ىتح جلثلا

 كلدب

 ع ارنسالا هع ةرصمو ناطمشلا ل طمح هنع تحانعل كلذو :هاريط كنملع هرغد ُّق 07 ناد سم ملسو

 55 5 1 1 : ا

 ىلع ءا ردح ل.> ىف نارقاا لوزن دنع ةّرهو تاق نة رلا ىلع ةنطابو ةرهاظ ةراهط ىلع لخ ديل

 . هامص ىف هلم هر ىءدلص قش لق دقو هيندللا بهأ وملاىفام ىلع هريغو ىءاايطلاو ميعاوب| ٠ رك ذام

 تا 3 5 بولو م ةيلق ريصتإ 3 م ةلا ةيمو ءاس الاب ولق لمه هلق 2

 8 ,ظا يف ىا هلوا حتشب ( راحت رون نم هدن ىف متاخم اذا أ 2 0 لاواك م 2-00

 هيلا لصي الل ىا ( ىف هن م ١ ةنك ةةقزعم ىلا دقت دك قزاذ ل

 م هداعا مث ال اههفواماعوا اناسحاو اناَعيا ىا ( ةمكحو انام ًالتماف ) ىبر بانج قرلبالام
 (ىرد ص قرف:ىلعهدب الاءعتم ىا( رخ الا ) بهذا ىاءارلا ديدشتب ( ماو هاك. هدر ىا

 حتف عم مملا رمسكب ىحدلا لاقو ىلاحلاو 0 هركحذ ءارلارسكب و ءارلاو ميلاف

 هاف انته بسانم ريغ ةل الل عوضوملا ملا رك نا ىنلالوىهتنااهرسك عم اهحتشيو ءارلا

 6 ماتلاف ) قشلا عضوم انه ريعتسا هنا الاهغالا لها ىف رءشلا هف قرش ثميح سارلا طسو

 ميه ل ىناو ئرادلل ىا ( ةياور فو ) مظتناو محتلاو اعمتجاف ىا ءاتلادع ةح وتف٠ة زم

 نمهريسفت( ديدشى ا ماك د باق اذه ىا ( بلق لاق مالسلاهيلع ليربجنا ) لئالدلاىف

 هل .لقاماللا لئصأ ىو 16 هنؤ ( هلوو هيلا ريشا مك مهفلا ىف مكح و ململا ىف نيم هاّنعم وةاورلاد>ا ا

 ةخسدن ىفو ( ناتعيمس ناثذاو ) ةياقعلا رومالل ناكردت ىا ( نأرصبت نايع)

 بلاقلا ىلا وا برقا وهو باقلا ىلا مجار هيف ريمضو ةيلقناا مولعلا نايمأ ىا ناعمت

 سما ءازلا ريدكب ( هنز ) نيكلملا نم ىا ( هبحاصا ١ اهدحا ىا ( لاق مثال بدنا وهو
 6( مع فىزوف ) لخذفلااو رجالا ىثوا لقعلاو مهفلا ىف ىا (( هتما نم 'ةرمشعب ” نرّولا نم

 اهدحا ىا (لاق 2 ناحجرلاىف مهتباغف ىا مي فيفخ 6 مهتحٍج رف ) ىنعءوااسح ىا

 مهتحجر ىا 6 مهتثزوف ) مهنم ةئامب ىا ( مهب ىتزوف هتما نم ةئاع هنز ) هيحاصا

 هنزو كرا ىا( كنع هعد لاق مث مهتنزوف مم ىتزوف هتما نم فاا هنز لاق م ) نزولا ىف

 (ولف )
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 6 لاقو ) ةيلعااناملانمو ةينسلاحتملا نم حتما ىا (اهنذول مهعيمجىا (هتماب هتنزوولف) |
 نغاو ىزرخالا»ةئاورلا.ىا لفاذن(دوهلالا قليرطلا قا( مالقيلاللا هون: ةييغ بتل اق)

 اناذكا ىا 14 ىمار اولقو مثرودص للا قلاومض م 0 هل وو ةداهشل لاحر هث الأث ثرددح

 نينعلا ةرق هناىلا ءامعا ريغال ةنذثتلا ةغيصإ ©( ىنبع نيبامو ) ىتما 35 ىلاو ىتدارب

 كلا اولاقف ىوريو قألاو قالا قاطا بوبحاي ىا 6 بيبحاب اولاق مث ) نينوكلايف

 ةغلامم .ىخاملاب ريمعّتلا ىفو عزدال ىا عورلا نم انوالسف تفل مقل 4 عرج ) هللا سيح

 6 ربذغا نم كك داربام ىردبول كنا ( لا.ةثسالا ىف 2 عار” نإ ةءاورفو هةة2©ىف

 فاقلاحمتشب 6 كانيع ترقا ) رش, باق ىلع رطخالو تعمس نذاالو تيأرنيعالىذلاىا
 لاعت: تياذوع !اهيطا وز تخيرقزو .تاووسلو ا كنلق قكامأو# كاالقت اكباطل "ىف ؟ءازلا ذا اقف

 نكستو ىضرتىتح كتينما ىلاعت هللا غلب هانعم ليقو دراب رورسلاعمدنال كيذيع ةعمد

 (مهلوقنم ) ىنومض مثثيدح ىا ( ثب دحلا اذه ةّشىفو) هريغىلا ىف شتتالف كذيع

 ةعمالةيعمجو روضحو ةبرقو ةناكم ةيعم ( كعم هللازا هللاىلع كمرك اام ) ةيقلل نام

 كعم ىا ( هتكنالمو) ةيدالالا ةفئاطلاهلوّقتام ىلع ةيداحتاو ةيااصتاو ةيعاتجاو ةيناكم

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىا 6 لاق ) ةنوعملاو ةرصنلاو ةسارحاو ظفطاىف كلذك

 ( ايلونا الا ) نا ثلاو مالا ىا 6( وهاق ) ىرادلا هاور5 ( رذوبا ثيدحفف )

 ةئياغما آل ةلاس لاو 'ةاوزنلابنسعاب ىآا"( ةنسمالا [ىارااهاكف_قاعا) اتجوو ناكل :ارذاىا

 ( هتيصعم دنع مالسلاهيلع مدآ نا اهريغو ىدنق رمسلا ثيللاوباو ىكملا دمتوبا ىكحو

 قيمر اطل للاجمل روزاك قت يقول جر ان الا نر يجا[ لح رالاد كيلا املكإ
 ىلرفغا ) ىترذنم روفغملا ىا 2( د قل مهللا ] فيعض دئسس رمت نا ثيدح

 ( ادم تفرع نبانم ىلاعت للاهل لاقف )) عمجانم عنمالو ( ىتبوت لبقت ىوريو ىتئيطخ
 رودصو اهروصق فرش نم ىا ( ةنْلانم مضوم لك ىف تيأر لاق ) ادبا هتبأرالو ىا
 هللالوسر دهم هللاالا هلاال ابودكم ) اهراحشا قاحناو اهراهنا فارطاو اهروح

 ( ىلوسرو ىدبع دم ) ةملكلا هذه دعب اهئازوا ةلخطا هذهنم الد ىا ( ىوربو

 ( كيلع كقلخ موك اًاهْنإ ثحامف ).ةكتالاملا ماعلا طرا ىذليعا نايم ىاصنخما ها
 ايفو علي كلم قالا نهب اج نكي لاو كالانم اال كعب رتل هتك كس| تل
 لاقم هّتياده لوطوو هترفغ« لوص>و هتبوت لوش هياع عجر ىا ( هلرذغو هيلع

 مهونام الدم قمم مهللا هلوق ىا ( اذهو إ) ىدهو هيلع باتف هبر هابتجا مث ىلاعت

 ىلاعتلوق ليوأت ) هلئانو هيوار ىا (هلئاقدنع ) للا وسر دمح هللاالا هلال هنا ىحلدلا
 روهملا دنع روهشملا ناك ناو همالعاو هماهلا نم اهاقل ىا ( تالك هبرن» مدا ىتاتف
 ةزمهلادع ( ىرج الاةياورىفو ) ةيآآلا انسفنا انملظانبر هلوق ىه تاملكلاب دارملا نا

 ركبوبا ةودقلا مامالا هنا نهالا
 للا : لق .ةليبار ما, ءاجدس فلول طبهت ةلانشاو 0_0 ا 222 رتت  ح م
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 ريغاو يعي ز الاوز ةنيبلا يف ب ةعب ريشلا :سإنك .كمدصم» ىدادغنلا هادم قت: نينا نب دمع
 نيتس ةئس اهب تامو ةكم نكس الماع املاع ناكو قلخو ظفاحلا ميعن وبا هنع ىور كلذ
 ىا ( مدا لاقف ) ةمحعم ءاخ نوكسو ةزمه مضب ىرخا ةياورىفو ةخساىفو ةئامئالثو
 ىلا ىمار تعفر ) ىتاهو لواىف ىتقلخ نيح ىا ( ىنئةاخ ال ) مدقتام باوجىف

 ىنعي (هللالوسر دمحم هللاالا هلال بوتكم ) ةياورىفاك همئاوقىف ىا ( هيف اذاف كشىع

 كدذع اردق مظعادحا سيل ) ناثلا ىا ( هنا تحامف ) هاوس لوسر رث ذ هيف سلو

 هللاىح واف ) كقاخ مظعا وه ىذلا كثىعىف هبانو رقم ىا ( كوسا عم همسا تاعج نم

 ةلزنع هنا ىلا ءاعا ( كسرذنم نيدنلا رخال هنا ) ىتءظعو ىا ( ىلالجو ىتنعو هيلا
 ةياغلا هنا ىلا ةراشاو ةيناسنإلا ةقاخاىف ةمئافلا ةلعلا ةمتيعىف هناو ةرحشلا هذهل ةرغلا

 ( كتقاخام هالولو )) هلوق هنلع لدا ىنسحلا ءامسالا ىهاظم نم ىنسالا دصقملاو ىوصقلا

 (ىنكي مدا ناكوإ) ىرج الا ىا ( لاق ) كالفالا تقلخالل كالوا ىورام هنم برَشو
 | هصيصخم هجوو اعوف م ىلع نع قهيملا هاوأك ( دم ىناب إل القثمو اففخت لوهلا ةغيصب |

 هنا هيننت ةيقو امومع ىا ( رشلا ىنأب ليقو ) هداثتساب فرشتللوا هدالوا لضفا هنوكل

 جاردنا نم مومعلا ند الو هّديص وصخ اراعشا هشرذو هدالوانم ةريسغل 55 نكي ل ٍْ

 اماو مب ةيتحن نوكسو ءار حقو ةلموم مهل وهو متاحوناو ىوغلاو رج ةنع: او رز

 ىلاعت هلل نا لاق هنا ) ةلمهملا ءاخلاب اذكو فيحصتف ةخسدىف ةمحعملا نيثلإب هطيض

 ( اهتدانع ) ةداعلل ضرالا هجو ىلع نيرايس ىا ةيتحتلا ديدشتب ( نيحايس ةكئالم

 عجرو رازاذا دوعيداعن ٠ اهدقش'و ةحايسلا ةكالملا نم ةعامشلا كلت ةرايز ىا هيتحتاا

 لك ىلع ل ةيفخللا ةيمعتلاب ةداعلاىلع ةداعلا ةييم ىنإلو ةدح وملاب ةذسنىفو ةرايزلل

 ةدحوملا ءاملاب ةدانع لاق ثمح ىنمشلا اهيلع رصصتقاو راد لك امتدامع ةددس ىو اهدحاب

 راد لك لها ةناعاوا راد لكى تحا طفح ىا فاضم 0-2 ىلع راد لك هريخ ادي

 نباىورو ]) هيمس اهيف ازاد اوهظع ثيح ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص دمحم مهنه اماركا)

 بد>اص قالادنع همسأو قوزص نبا وه ةلوهش قونلا مك و فاقلاب )ع ىخذاقلا عناق

 مجيعم ىف ىورف ةردهلا هنس لوا نم تايفولا ميرانو هلءللاو مولا ماتكعو ةباحصلا مدعم

 ءارف ميم نوكسسف ةلمهم ءاح حت ( ءارعا ىنانع ) ىاربطلا. ءاور اذك و هلةباحصلا

 نب لالب ةمساو مو هيلع ىللاعت هللا ىلد هللال وسر ىلوم.وه ىزاحملا لاق ةدودمت

 مسو هلع ىل اعل هللا ىل هللالوسر ىلوم اهددا نيس احصل معا وه ىلا لاقو ثراخلا

 ىلحخلالاقو ةياور هل لهي الو ءارفع ىلا ىلوم رخلاز هنع ةجام نبا ثيدحلا اذه جرخا

 ىورو ) ريدتق رصتقاف ريثللا ريخ ىنأب ىنكي ناك لأَن ناب فاضم ردت دءبالو هتيضق

 ثيدحلا ةةا1 نا ةودقلا دياعلا ىدادغنلا ا مهارإ نا ىا 4 سأوب نب حرس نع

 ؤ
 ١كان(



 سيكا مسير ايس ظ

 . مق نان نسم لازلت أ لانا :نبلزينط: انسب راينعو ةيطين كدت .نومافما جرب كلا
 ىلاعت هللاىلص هللالوسر ىلوم اهدحا نانا ةباحصلاىف ءارّحاابا ناف ءاراونانم فرعتو

 اذه ريغىنعا تاراحتلاىف ةجامن.ا هديدح جرخا رفطنب ثراخلان. لاله همسا مو هيلع

 هلع فواز ملعا ىلاعت هللاو ةنسلا ىف ءوش هل سلف اذه اماو لصالا ىف روكذملا ثيدحلا

 هيحص .هل سيل لاش ىراخنلا لاقو ضمحم ناك نيعم نبا لاق هريغو ش.ءالاو دوادوبا

 الو ادحاو اردب دهش هعافر نب تراك ىلوم لاقيف ىناثلا اماو ىهتنا هثئيدح حصرالو

 هل لاَغ ادحا مهيف ملعا الف مهدعب نموا نيعباتلا نم ارا دانك ناو ةادودل ملعا

 هيف ىهذلا لاق دقو سنا ةياور نم نكل روكذملا ثيدحلا ىلع تفقو دقو ءارملا وبا

 ىلع اذا ءامسلا .ىلا ىب ىرسا امل ملسو هياع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر لاق لاق ) هارت *ىث

 هتوف ةءافل ار ( نب )ودحوق ىان ( متقن انوار كورن مح هتلاإلا هلزأل فوتكم يت ردلا
 ىدع نبا هاورو هب سرتتو رييخ نصح باب لمح هنادرو دقو ىجحدلا لاق هتمه ولعو

 ١ ظفا سنا نع ليوطلا د.مح نع ىلايللا ميهاربا سا نيسللا ن ء ادمح ن .ىسع نع

 نعي شا هللا كودي د شل كاس دلا ال انوا نشيد ا. لع تيار فى جوع

 نبانع سلا فوز مههاربا نب نيس عرم فالتخا اذهو نازيملاىف لاق ىلعي ةرصل وأ

 ىلا عت هلوق ىف و هنع كلام هاور اذ بيطخلا هاور 34 اكءونع ىلاعت هللاوصر سابع

 نعم ىلع افوفومو ندا تيدح وساحوق يح ان! تاروت عير
 02 روك ذملا زنكلا ىا (حول) ءريغنم هون .ىورنم اذك و سابعنبا ىا ( لاق ال

 ىذلاءريدقّتب ىا مردقلاب نشا نمل ايت بوتكم هيف بهذنم) حول هناف ىنملاو ىنملاف

 بعت نا 4 هلردقامو بعّسس 5 ىا داصلا حتشل © بصب هع ما هرييغت رودتنال

 ىوغنلا لاق بعسل 91 بعّس نأ هرادهت ردقام هل نهنا لاقي دق نمل بع مل ناو

 رومالو الاس ص ادنالو ابره 6 هيلع علطإ ش0 ىلاعتو هنادع.س هرارسا 0و رم ردقلا

 لجر لاقو ديعس مهنمو ىتد مهن هقلاخ قاخ ىلاعت هللالب هنع ثحاااالو هيف ض وكلا

 هدعان'ال قيم 0 لاَقو لاول هداعاف كاوا ا قارط لاقف ردقلا نء قريخا ىلعل

 ( كحضب ل اهدو>وب ىا (راذلاب نها" نمل 2 ) كيلع ىن>دق هللا رس لاذ داعاف

 ىا ( اهلغاب اهبلقتو امندلا ) ىأر نمل ةخسنىفو ( ىرب نمل احن ) اهدورو لبق ىا

 ربتعيالو ا رتغي ىا (اهيلا نئمطي فيك) اهلاوز ىلا اهل امو امسال اهلاوحا بالنا ىف

 هلالاثا مك ةفاكق احلا ىلا ىا ( ىلوسر و ىدبع دمع اناالا هلال هللاانا ) اهيف ىشم نع

 لاق) هنع هاورنم م ىكدلالاق (اهنع ىلاعت هللاىذر سابع نباانعو) ةماع مههلا

 ميهمص نم ىا (اهلاقنم بذعاال هللال وسر دم اناالا هلاال هللااثا بوتكم ةنلا باب ىلع
 هنأ ريحضو امهف لوعفملا ةغيص) (دحو هنأ نكدف) هناك ىلا هنأت ىلع 2 قولو هيلو

 قاو 0 نا ىا ( ب 7-3 0 0 هققعلا 3 2 ةعدقلا ةراحملا ىلع 1 0

 الح
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 ةلحن : او و قون نوكسو ميمو 77 زكي( ىرالنتاعلا ١ كذ) وطول قاحلا دنع

 ذهاشهنا) ىناسملتلا هركذام ىلع مولعلا نونقىف ةريثك فيل ان هلنيفنصملا ةمئالاو نيثدحملا

 دم رخل ًالاىلعاو هللاالا هللال بوتكم هيبتجدحا ىلع ودلو ادواو» ناسا رخ دالي ضعن ىف

 ةريتعم تاياورب هريغو٠ شرعلا ىلع ايودكم هنوك نه ق.سام تدث اذا لوقا ( هللالوسر
 (نوبرابخالا ركذو) هلوقاذكو ةدمتعم نوكتنا لمت ىتاا ةياورلاهذه لثم ىلا جاتحالف

 ةب شوقنم ىا ( ضيالاب هيلع ابوتكم رمحا اذرو دنهلا دالس نا ) ةمحمملا ءاحخلا

 اونكم ةحبم ةحاق ىفو هوحنو'جاديفتالا# ضربالا وا ةفارطا لع ركتالا' لمح
 رفاس نم ىنربخا ىزملا ظفالانعو (هللالوسردمح هللاالاهلاال) ضس الاب رتالاد رولا ىلع

 هلاال اهءلع بوتكم ةقرو ةنس لكىف اهئم طقس ةفورعم ةرحش هيفنا دنهلا دالب ىلا

 قارؤلا نَسْلاَنِإ دهخلازت نسحلا ةجزرتىف هخمراتف ميقلا نبا لاقو هللالوسر دع هللاالا

 دالب ىف تلخد لاق هلا قرلا ئمثاهلا هللادنع نأ ىلع ىلا هنع ادئسم ىديصملا صاوخلا.

 اال لت رتكم لع ادت ةنعاالا هلل ردك رو كبار اطار نمت "كنيلا

 لووعمهلا تاقو كلذيىف تككشف قورافاارمع قيدصلا ركب وبا هللالوس ردت هللاالا هلاال

 كلت لهاو ريثك ءىث هنم دلملاىف و كلذ لثم اهيف ناكف اهتحتفف حاشا ةدرو ىلا تدمعف |

 ىايلا دعسان هللاددع خيشلا لاقو ىهتنا ىلاعت هللازوف رسال ةراجحلا نودي ةيرقلا |

 اهف ةيدم تاخدف دنهلادالب تاخد خو.شلا ضعءبلاق ني>ايرلا ضور ىمسملا هناك ىف

 بوتك«ةيوط٠ ءاريضخ ةقرو هنم جرخ رسك اذاف نارشق هلزوالا هبشي ارمث لمحم رجش

 اة رهنلم واهب !نوك رس معو .ةلخا ةباتك هللا لودر” دعا هللاالا“ هلاأل ةناب (َتلع

 داطصا تنك اذه مظعتسا ام ىل لاقف دايصلا بوقعيابا اذهب تئدخ ثيغلا نم اوعنه اذا

 اهرخ' لعاواساالادالاال نعالا انسخ. لع ودكم ةكفس تدطساف ةللالا ره لع

 0 ]6 1 و1 يبلع اللا النا رتح| ءاثا قات دق اهنن ار 'اثلف هللا لؤسر دقع رخألا |

 وحمل كاف لظكا اها اينط ناد انا ريلا وزوهانواخلا عا هللاو رئافلا لابلاب رطخي ىذلاو |

 هللا لوسر مسا عم ىلاعتو هتاحيس همسا نا لاعب اميرو اهلهأتسي مل نم اهاربال اهلهال |

 كلا:تءفرو ىللاعت هلوق م ك# ءايشالا نم ءوش ل اك ىلع ماوس مع م 9 هللغ ىلاكت َهإَلَص

 | . ال مااا كلمن ه ءىث لكىف كعم ان رك ذانلعج ىا كركذ

 هلوق هربظنو مهريوصت نورصببال قالا رثكأ نكلو كلذ و-#و رمككثو رحشو ردمو

 ىورو ) مهحببست نوهقفتال نكلو هدمت تك الا هويت :نم ناو ىلا ابعت

 لها نيباكا نم وهو رقابلا دمت ىا ( هسا نع دمحم نبا ) قداصلا ىا 6 رفعج نعا

 ىا ( دانم ىدان ةمانقلا موب ناك اذا ) هريغو اراح كردا نيعباتلا ءالجاو تيلا |

 يع وها لس (همسا ةما ركل ةنلا لخدياف دمحم همسأ نم مقيلالا) ةءاوروف م5 فقوملا ف ظ

 لود ةدربلا باص راشأ هيلاو ةّيعافث راعشاو هما رك راهظال ىا ملسو هيلع |

 (ناف)



 ههإا ماردا
 كعمل بسلا 0 وج جم وتل جب مج وت عمات هن تصمت تح حطتسملا اندم جدهم ب بصب ما

 ممذلاب قالا ىفوا وهو ادمم « ىتيمستب هنم ةمذ ىل ناف

 57 رش ءاكلام يح معلاو دهزلانبب عمج ن>رلادبع همساو قنعلا ىا 6« مساقلان اىورو )

 كلام نع ىا ( هعامس ىف رن الكملاو دواد وباو ىراخلا هل جرخا رصع تاهو ةئس

 هل ج رخارانيد فلا ةىم لك ىف تقفنا يم ةرسشع ىتنلا كلام ىلا تجرخ لاق هنا هنع درو
 راند نب كلام ىلع هققن نمث وهو اب رو هتتحرث قيس دقو 2 بهو أم زنلغو ئاراكللا

 ابغا انوا اهلا كيك كلان" ناز اجلا واو يكل" طولا اكفنا ةملالاور كفل
 تب نمام نولي ) مهئاملغ ضعب ىا ( ةكم لها تعمس لاق كلام نع هعماحىف ) ىتفملا
 ةداملا نا ىلع ءانب ىمت ةخس ىفو هتك 9 رثك ىنعي اكزو داز ىاوغلانم (امالادمت مسا هيف

 (مماريجقزرو اوقزرو ) اوظفح ىا فاقوواو مخباوةودق الا ىرخاىفو ةعايواةيواو

 ( لاق هنا مالسلاو ةالصلاهيلع هنعو ١ مهاسحا و مهناّغباو مهناعاو مهئامسا ةكربب ىا
 هنن ىف نوكي نا ؟د>١ رذامإل اعوذ مى رمعلا نامَع ثيدح نم دعس نبا هاورام ىلع ىا
 دنسهىقفواذه ريك الاو طسوالاو رغصالا الثءمهنيب نيكو رثك اوىا ( ةثالثو نادمحو دمح

 مهدحا مس مل ملو دل ولا نم هثالث هل ناآككوم 6 هيلع ىلاعت هللا ىلص ةئع ةماسا ىبا نا كثزاثعا

 رظن ىلاعت هللانا ) ىناربطلاو رازبلاو دمحا هاور اك ( دوعسم نبا نعو ) لهج دقف دمحم
 ةالصلاهيلع دمحم 'بلق انهنم راتخاف ) مه رخآ ىلا مهلوا نم مهعيمح ىا 6 دابعلا بولق ىلا
 ىا 6 هتلاسرب ا امص رهظ٠ نوكي نا هتاذل هراتخا ىا 6 هسفنل هافطصاف مالسلاو
 مك نكن ام و هيلع ىلاعت هللاىبص ىننلانا شاقنلا ىكحو ) هتاساك عييمج ىلا
 ناك مكاذ نا اهمامت 6 ةيآلا ادبا هدعب نم هجاوزا اودكتت ناالو هللالوسر اوذؤت نا
 ىا ( اليغفت مكيلع 0 هللاَنا نامعالا لها رشعم اب لاقف ايبطخ ماق )ل امظع هللادنع
 هلامارت>ا ىا ماابشقل 5 هل لع قاسان لضفو )ب هلم قأو ىلع وهو هرده عقل اكاز

 امظعتو هناشل اعفرو اركب

 م لصف زل

 ( ىهتنملاةردس ىلا هب , جيرعلاو) سدقملا تدب ىف مهل هتماما ىا 6 ءايبنالا ةماماو ) ةيبلقلاوا
 ( ىربكلا هبر تانأ" نه ئاللتزأو اهتحن نم دعصي امو اهقوف نم لزئرام اهيلا ىهتنب اهلاف
 همئاسقخ نموآل هلوقف الما ةلطا ىف هتصق ليصفت اماو الاجا هتيضق نايس اذه
 ءاشالا زاك هشه طعما مو ءاطعءالاىف هب صخام ةلمح نه ىاأ ( مالسلاو ةاللصلا هيلع

 تاحرد نه هيلع ) تامتشا ىا ( توطنا امو )) ءامدلا ىلا هلارسا ىا ( ءارسالاةصق )
 ضع نم ىا 6 زيزعلا باتكلا هيلع هين امم ) ءابنالا ءانثا ىف تبنام بسحب ىا ( ةعفرلا
 قماح ةطيدلا قو نان آلآو لا هتنيو ىا ( راس جالا 26 هتحرشو )) رارسألا

 " ةيرطلا ق6 1! راور هلام "فا اعنا اا الا تنااو اهيل ام امايطا قل

 ع



 هد م٠2 خمس

 ىلاعن هللا لاق اديس مهنه. لك قالطاو. مي عج ام الكو ىلحلا لاق راسخالا |
 ةلالدلل هريكسو ةيفرظلا ىلع بوصنم ( اليل ) هريسس ىا ( هديعب ىرسا ىذلاناد.س

 اهالك ءارسالاو ىرسلا ناف ةيدب رجتلا .ةعنصلانم هيفام عم ةيئارسالا ةدملا ليات ىلع

 ةيعملاو ةمحاصملاب ةنورقملا ةيدعتلا ماسقم ىف ةغلابملل ةزمهلا ةدايز ريتخاو ليللاب ريسلاوه

 مارطاددسملان ما ةيعنللا ةيتيمىف ةيلجتتااو ةيلحتلا ىلاةقرفتلا ماقم نم ةيلختلا ىلا ةربشملا
 ريصبلاع.مسااوه هنا انئانآ نم هيرثا هلوح انك راب ىذلا ىا ( ةي آلا ىدقالا دجسملا ىلا
 هءارسسان او ناكملا نع هزنم هنا ىلعهيبنتلل انههداررا لعلو هيزنتلا ىنمع حيبستلل لع ناحبس مث

 نامزلا كلذيف توكلاملاو كالملا بئاحت ىلع هعالطالو ناذثلا ءالعال ماللاو ةالصااهءلع

 هيصاو هوحنو هللاناحيسق هلوق ةياع لدي امك هدعن ىذلا لوصوملا ىلا فاضم وهو

 [يلعلاال:ةدايززلا د وجيول نفر صختؤهو لاقي تيح ماا نيمينلا:قزلغاواةيردسللالغ
 ةلقتسم ةلاسر تفلا دقو: ىركلا:هير تايا نم ىأر .دّقا هلوق ىلا .ىوه اذا مجنلاو لاقو

 ردص ريسفس اهتمتخو ءارسالا ةروش ردص ريسفس ا متادبو ةلّلا هده صوصخ 7

 جاردملا اهتيمسو ىمظعلا ةماركلا هذهب قاعّسبام ضعب اههندب ايف تركذو محالاو ةروس

 مالك عبتتاو هانعم نييعتو هانبم نييبتىف خنشلا مالك عرتا انههو ىوبتلا جارعملايف ىولعلا

 ءادّشبا نا ةروك ذملا ِةِب الانم ىهاظلا مث ءاضتق» نم هاقلا ام راتخاو هيسشاوحو هحارش

 ىنانا ناظقيلاو مئانلانيب تيبلادنع رجلا ف انا انيب ثيدحل دحيسملا سفن نم ناك ءارسالا

 مران موا ىصقالا دجسملل مرح سيل هنال ىهتنلا أدتبلا قباطيلو قاربلاب ليربج
 هب هتطاحال ادحسم هاممو »* مرح ىلا اليل مرح نم تيرس #* ةدربلا بحاص لاق 3

 صقو هتليل نم عجرو هب ىرساف ءاشعلا ةالص دعب ءىناه ما تدب ىف ناك هنا عاهل ظ

 ىلا ءاشعلا ةالص دعب عجرف ءىناه ما تدب ىف ناك ناب امهنبب عمجا نكيو هتصقنم اهيلع
 اهيلا عجر هلوزن دنع ناضقيلاو مئانلانيب هلوق هيلا ريشي ام تيبلادنع رجلا ىناو دحسملا

 هنيب ةفاسملادعبل ئدقالا هتيمت هجو مل ةنسب ةرحهلا لبق كلذ. ناكو ةصقلا اهيلع صقو

 ءاسالادبعتمو حولا طرهمهنال ايندلاو ني دلا تاكربهلوح ةكربب دارها وما را دحسملا نيبو

 راجشالاو راسمنالاب فوغ وهو ماللاو ةالصلامهيلع ىسع نمز ىلا ىموم ندل ن٠

 نيطلف صخّو تارفلاو شيرءلانيب امف هللاكراب ثيدحلافو رامثالاو راهزالاو

 0 1 درتبلا نوه ز| ةركيع ةطط نذر اع تابآلاةةءلؤا الجي قو ىلا رك دوج دعنا
 6 لاقو ) مهتاماقم ىلع هفوقوو مهتالاح ولع عم مهل هتماماو ءاينالل سدقملا تيب |

 بك اوكلاوا مودنلا ن مموج رلاوا ءامسلا.موتوا ايرثلاىا (مجنااوز) ىلاعت و هناحبس هللا يا

 ىلا )رسشتناو لزن وا ثنا وا ضقناواعلط ؤا برغ ىا ( ىؤه اذاإل نارقلا موت واترتنا اذا

 ةححصملا خسنلا ف فالخ الب واولاب اذك( ىالخالو ىربكلا هبر تاب نه ىأر دقل هلوق

 بير الف كلذك ىمالا ناكاذا ئا ةحيصق ءافلانا لوا ءانقلاب الف يحلدلا لصا ىفو

 ( نيب )



 ةاللصلا ةيلع هب ءارسالا ةىف إل مه ريغو ةلزتسملا ةفن ”اطؤاةثسلا قلغإ 5 لا 6 نسعللا نو 2

 مالسألا عا عامجا هيلعو ىا 4( 8 هلا صن وهذا 0 ا ا لامحا قي رطب ىا ( مالسلاو

 نش ءاينلا كلل ال نليقلا تدب ىلا ءارسالا اوريسف ةعدتنملا نم مهعبت نهو ةلزتعملا نا الا

 هينارغط سب ىا مهنئا ح ريو هليصفتب تءاح وإ) ءارثما الب رفاك وهفءارسالا قاط» ركنا

 هنالزنتو هتارساىف هتايصوصخ روهظو ىا ( هيف سو هيلع هللا ىلص دما: ست ضاوخو )

 نأ ما ةرمئاوتم نوكتنا تداك ةرهتشم ىا ( ةرشتنم ةردتك تل ذولا 0 هنانس بنتا م ىف

 نم ةدايزىلا ريدنو) احييضاوتو اهحرصت ءارشالا]ف ةذراولا ثيداخالال كا ىا (اهاكا دقن
 انثدح ال احيحصت واقيقحت اهنايب نيعتب ىا (اهرك د بحم الاحيشرتو احيواتاهلكا ريغ ىا(هريغ
 | ةلمهم نوكسو ةدحوم حتش ( رن وبا هيقفلاو ) ةركس نبا ىا ( ىلعوبا ديهشلا ىضاالل

 هللادرعوبا ىذاقلاو ) امهءالكىلع عقاووا امهنم ىا 6 امهيلعىعامس ١) صاعلا نا وهو

 انثدح مهلكىا ( اولاق ) نيثدغاىا 6 انخويش نم ) ريثكوىا (.دحاو ريغو ىميمتلا

 | سا.علاوبا انثدح ) ةليبق ةرذعىلاةيسن ةمحعم لاذ نوكسو ةلمهم مغب ( ىرذعلاسا.ءلاوبا

 ىا ( جاحللا ن ملءانمدح نايفسن| انثدحا محا مشب (ىدوالادجاوبا انثدح ىزارلا

 ١ ريغةمحمل ةنكاسواوفةددشم ءارمضو ءافحتشب ( خو رفن. نابيش انثدحال حيحصلا بحاص

 فلانوسخ هلع لبق رثكا هفرضَو ىاسةلتاالاق ةخسن ىف ف رضَو ةيملعلا و ةدحعلل ف رمصنم

 راعلاريصن باو كللام و ةيعش هنع ىو رمالعالادح ا( ةملس نب داج ان دح ١ نيعباتلا نموهو ثيدح

 ةدحوملا مغإ (نلاغلا كيال انثدح )افلا رشع ةعضب ةماس ن داقح نع تيتك مصاعنب ورم لاق

 سيل لمعااو م ءلاىق انو ناك ةناس ةلسق ىلا ةنسن ءانق نونف تلا اهدعب نوثلا فيقحمو

 تباثئأع ى وهذلا لاقو ةتسلا ةئالا هل جرخا هنم دبعا هتقوفف نكلا لاَسو ةرخافلا باشلا

 مو هءااغإ ىلاعت هللاىبص هللالوسر نا هنع ىلاعت هللاىوذر كلام ني. سنا نع اذ همسك

 ةعرسو هناءاو هقيرب ةدشل ةدح وللا مضب 6 قاربلاب ١ ماكتملا لووهمللا ةفيصب ( تدنا لاق

 هنأ ليقام ىلا ءامعا هيفو ( ضيبا ) ب دا نجل عا) (؟ةيادر وعنؤ ازا قارا اننا ا طاؤإ ٠1

 عضي لغبلا نودو راما وقن) «لوطلا ىلا "لئاثا عا لوط 1 ىفاالو نكن نوفل
 تنئا ىتح هتك رف لاق )ل هرصصنو هرظن ىا نوكبف حتش ( هفرط ىهتنم دع هرفاح

 هيف نال اضيا دمحم ةنز ىلعو رسدكف نوكسف حتشب وهو هترضح ىا ( سدقملا تيب
 ( ةتاطب رف ) سدقملا باب ىورو ىناسملتلا لاق بويعلا نع هزنم هنالوا بوئذلا نم سدقتب
 امم اهرسكو ةدحوملا مشب ( طبرب ىتلا') اهحافو ماللا ناكساب 6 ةقلخلاب ال قاربلا ىا
 هيفانيام هيف ىتآيسو رب رحتلا بحاص هبحرص امك دحسملا باب دنع مهباود ىا 6 ءايبنالا
 هيلع ميهاربا نا هديؤيو سدقملا تيب ىلا اضيا ءارسالا هلنا تبث نا قاربلاو

 ىلاسعت هللاىلص هلا ةديرب قيرط نم ىذهرتلا ثيدح ىفو قال اك تناتا ىلاعت نشا لل



 هذ تبن فيش طلال اهايلا هناع ليون راشا ,ضيفملا خف ىلا ضنا نيح سو هيلع
 لياد هطبر ىف مث اه رخ رهظاف ادودّسُم اهيف قرا ناكهناب عملا نكمو ا قاربلإ طبرو

 هلوق هنمو رضضطاو رفسلايف رذخلاو كالاهملا قوت نم مزاحلا عنمعال ردقلاب ناعالا نا ىلع

 ااتك نيعيس ىف ةيدجو اذك هشم نب بهو لاق دقو لكوتو لقعا مالسلاو ةالصلا هيلع

 وهو ثنؤملا ريمضب اسم ظفا ىلع تقفنا اهلكءافشلا خسن نا معا مث ةعدقلا هللاسّتك نم

 رك ذملا ريمضب هن - لوصا ىنعي لوصالاىف وهو مم ح رشة ىوونلا لاقو ىهاظ

 فذحم اهقرخ ىلا ريمضلا عجر ىلو الانا ىنيالو ىهتنا ءىشلا وهو ةقاحلا ىنعم ىلع هداعا

 6( نيتعكر هيف تياصف ) ىدقاىا ( دحسملا تاخدمت ) ربدتف رخا زاجم باكتراوا فاضم

 اناحتما ىا ( نجا نم ءانا وازج نم ءاناب لي ريح ىنءاخ ]) هنم ىا (2تج رخم ددعتسملا هيحن ىا

 رمحو نيا ةثالث ىورو ءام نم ءاناو ىراخسلاىفو سم ىف اذكه ىناسملتلا لاق ىلاعت هللا نم

 هياع ضرع ثيح رهظالا وه اذه لعلو ءامو لسعو رهو نبل ةعبرا ىورو للسعو

 ظ لبقو هريغ فال هريغ نع نغم هنال نبللا هرايتخاو ةنملا ىف ةدوعوملا ةعبرالا راهنالانم

 ظ تقرغا هترتخاوا ليقاذلو قرغلل ءاملاو امتوالحو اهتذلو امندلا ةايْلا ةيهزل ةراشا لسعلا

 لالا ءوس ىلا ىدؤي ىذلا لاملا عمج ىف مهقارغتسا مهقرغب دارملا لعلو كتما تقرغو

 را نع تضرععا ىا ( نإللا ترتخاف ]) تاوهثلا عبجىلا ةراشاف رج ااماو لاملا ناصةنو

 هنوكلا ةماقتسالا ومالسالا ةءالع ىا ( ةرطفلا ترتخا ليربج لاقف ١) نيللا تذخاف ىورو

 ثثايحخلامأ راو هقاذم ابيطو هبارش اغئاس ةبقاعلا ميلس قاحلا ىف رورملا لهسا !ىهاط ابيط

 هميظعتلاما يلكتملان وزب 6 ءامسلا ىلا )) انبدعص ىا ( انبجرع م92 ثداوحلا رو رش عاونال ةبلاح
 ال وهجلا ةغيصب ةحيحت ةخحن ىفو قاريااوا ليربجوا ىلاعت هللا ىلا ريمضلاف هعم نملو هلوا

 ْ نه هريسنإ ىلا ةراشالا عم لوبقلا نم ةياغىف وهو هدعب ايف اذكو ىككاطنالا هب مزجو

 ظ بهذ نه ةجرد هل ىذلا جارعملاب لب قاربلاب نكي ىلعلا تاومسلا ىلا ىضقالا دجسملا

 | ةك الملل اناذئتسا ايندلا ءامسلا باب ىا (ليربج حتفتساف) ةصقلا تيمسهبو ةضف نه ىرخاو

 ؤ وهو قالغاو حتف كانه نوكي الف ناذئتسالا د ر< نع ةيانك حاتفتسالا نوكينا دعي الو

 انا ىا( ليربج )) ليربج ىا (لاق تنانم ليقف قاق>ةسالاو لالجالا بدا ماقمىف رهظالا

 أ فالخ ىلع هناذئتساب اوادتساوا هعم ادحان امه ف شوك املىا ( كعم نمو لبق ) ليريج
 :ثعدقو بلطا ىا 4 هيلا ثعب دقوا ليق ) دمحتىىموا وهىا (د2 لاقإل هناش ىغتقمو

 1 كلا لير زيلتلا نإ اهدا ةزلعملا ةشم كعك اليسا ارا وشال دوومتسو ةلرسالل/هلا
 ناك لئقو ةلطاىف نإذثتسالاو حاتفتسالا ماقَع قفوا هنوكلو ةن زا ىلع قخالام ىلا

 اذه مث ةيؤرلا ل ودخل هجورعب اراشدتساو ةبررقلا نم هيلع هللاهنا ام اباجعتسا مهلاؤس

 لسرا ةحيحت ةياور ىفو اذه ةلكؤم ةكئالم اهيلعو ةقيقح اباونا تاومسلل ناب نذؤم

 ىلع تيفخ ةلاسرلا ةئعب نوكت نا دعببال هنا عم روكذملا ليوأتل لباق وهو هيلا
 0 جسم سس

 ١ كن ”



 511110030ا اا اًظكا"*ٌّّىٌّ 0 06 0 0 مت ا اي يم 3 02

 هو مم

 اذاق اذ حتفف ا ثعل دق لاو 0 ىربطلا ماركا نابأ ىلع ةدايعلاب مهلاغتشا لامكلا 2221

 ا.ح ص درو أ.د ص ىللاق ىا ءاطادب دشتب 2 ىب> رق مو هيلع ىلاعت هللا ىل.د مد اانا

 لبق دم لاق كعم نمو لبق ليرربج لاق تنان» ليقف لي ربج حتفتساف ةيناثلا ءامسلاىلا انس
 لها لاح نع نورديال ءايرب لك لهاناىلا ءاعا ه3 4 ذل مستفف هيلا ثعب د لاق هيلا 5

 طشس ةياغ ىلاراعشاهشو ىردا ةروالاب ع لقلا :.كانلإ هداهم ةدلتلا اوداراوا ى رخاءامس

 ريغنم ةادانملابوا ةكئالملاناسا ىلع ةماكملا هذه نوكتنا دعس الو ناكملاىط ةياهنو نامزلا
 مالكن وكيف ةرا.علا نم هوجو ليش لامفالا ربيعا هيلا ريشا او ةلاسرلا يح اص ًالايقتسا هطساواا

 ةيعبللا ةلاطاو ةيعملاىنمم هيضتشباك رايغالا سالف راتسالا ءارونم راربالاديس عم رابجلا
 مب سم تخا عاشيا ىحما 0 ةلاكلا ىندانا اذاف ) ةينكللا نع ةدح ولانيع دومه نم

 ىناي> رق مو امهيلع ىلاعت هللا ىلص الار ىصقمو ادودمع ( يركز نائف مجسم نبا ىسدع 0

 7 2 تاوعذف هر ترفاذ سوماقأا قف ءايلاب ىلاعد هديك ةذعسا ىفو 4 ري ل اوعدو

 بابلا حاتفتسا نم هلبقامف ركذام لثه ىا 6 لوالالثم ركذف ةثلاثلا ءامسلاىلا انب جرع

 انلجتفف ) ىلعا ىلاعت هللاو هريغنموا فنصملانم راصتخا اذهو باوّلاو لاؤدلاو

 ىلاعت هللاىلص انيدن نس>وا ةراس نسحوا ءاوح نسحوا هسنج نسحلاب دارملاو هضعبوا

 ةليالا فسويب ترم عوفرم ثيدحىف ىورو ىملعا ىلاعتهللاو رهظالاوهو دو هيلع
 هيأ ثفيك هللا لوس راي,يقف امامي لاتقفا آد نع نها, لييريللا!تلقف ءامنلا ىلا بج لع قا
 تاطعادق تناكو هنادج نم لالا كلذ ثرو هنا هيك قا ىؤتيلاهلاقةندبلاةلي) نمقلاك لاقف

 دارملاف ىهتنلانسحلا ىناثب هتدج ىنعي هماو فسوب بهذ ق>سان ا لاقو نسا سدس
 جمع من ريم ىلاعدوىب بحرف ) معا ىلاعت هللاو ضعبلا لاق فصنلاال ضعبلا رطشلاب
 ثيش طيس وهو 6 مالسلاو ةالصلاهياع سي ردابانا اذاف هلثم رك ذو ةعبارلا ءامسلاىلا انسب

 رظنو سانالا طاخو اهل طخ نم لواو ماللسلا هيلع مدادعب لسريم لوا حوندلاو دحو

 ىلاعت هللا نا ىوردقذا سردلا نم قدشم سردا مهلوق اماو باسحلاو موحتنلا لعفف

 ةمحملاو ةيملعال هفرص مدسعب عوفدق ةساردلا ةرثكلهب بقلف ةفيمحص نيثالث هيلع لزنا
 ُ رقلا ماقمو ةو.للافرشوه )َ اياعاناكم هانعقرو ىلاعت هللا لاق ريك .ىلاعدو ىلبح رو 03

 م ىلاصعت هللان ذاب لعفف ىلع نوه توملا ىنقذا توملا كلم لاقذا ةنطاوه ناسا نعاو

 لاق مث لعفن ةغر ددزا ةنطاىناخدا هل لاق مث: لعفف ةيهر ددزا رانا ىناخدا هللاقف ىد

 هعد لخ دىنذاب ىلاعت هللا لاقف جرا اناا رانلا تدروو توملاتقذدق لاف جرخاهل توملا كل»
 .اذاف هلثم ركذف ةسماخلا ءامسلا ىلا جرعمث ) ثيدحلااذهل ةعبارلا ءامسلافوه ليقو
 ىسوملنا اذاف هلثم ركذف ةسداسلا ءامسلاىلاانب جرعمث ريخم ىلاعدو .ىببح رق .نوراهبالا

 ع ميد لطسس يت سمسطعععسدعسسلسل
 7/7 سس صم مسسموب رس سس سل



 حباصملا خس ضعءبىثو ةئسلا حرشو مليم فاك لاخلا ىلع بوصنم لعاقألاة هغيصا

 فخصملالاق )ا روحمعملا تدمااىلا هرها ( كه وهو ىا فرد تيه ريح هنأ 5 عوف مب

 نوك. يح ال راظأ هلالدتساىؤفو ةمكلا ىلا رولا ليو#و ةلقلا ىلا دانتسالا ىلع هن لدسإ

 ءامسلاءازجا ن٠ ءىَ ىلا هرهط |كاكيبم ريدقتلا نوكينا لاح عم لالا ىذ رظن راءتءابوا

 كلم فلاا نوع.س 04 لك هلخدبوه اذاو 0 رومعملا تدملاىلا اهحوتم اه ِ ان فرطمىلاوا

 ءامسلا ىف رودعملا تديلالاق هنأ ههدحو هللا م 31 ءنع ىوردقو مهل نعل ىا ا( هب هيلا نودوعبال

 ىعع ةحارمضلان ن4 فااق ءار امهنب ةلءهمو ةم رمصم ةمدعمع ” ريلا | حارم كلا هللاَش ةمرارلا

 داصن هاورنمهو اهني قلاع هللا ىدر سامع نإ هلاق 535 ةيمكلل لب ام وهذا ةلباقملا

 ليو هعبارلا ىف ليقو ارندلاءامسلا ىف ةرارهوا هون أو طاغلا حا رول فيادعصا دقو هلوهم

 ةعباسلا ءامسلا ىف هناو روح فما ىنعملاب رودمعملا تينلا ىهسا ءاتس لكى تدب لك لعلو ةسداسلاق

 ىا ( ىمتنملا ةردسملا ) لوعفملا ةغيصب ىكاطنالا هظبضو ليربج١ىا ( ىنبهذ مث )

 ةيبط ا!اهضخنو ديدل اهيعطو ديدم اهلظ نال ةودلفيبلا| تاه ور اهديَع قال الع ىهتشإ ا

 هدادتماو هزواحت لمعلا ةلزنع ناعالا نم اهللخف اللممو هينوال وق عمج ىذلا ناعالا تهناشف

 1 ةلفااناذ اك اهقرواذاو ( هروهال لوقلا ةلرثع اهتحارو ةنومكتا هيثاا ةل زن اهمعطو

 اذك 6 اهرمث اذاو ) نذالا عج دملاب ناذآلاو ليق ليف عمج ةيتحن حتفو ءاق رسكب
 ةلق عمح فاقلاراكب © لالقلاك ) اهقناذاو ىحدلا لصاىف عقوو ةححصملا خسنلاىف

 نموه ىدلا ردعوب تسلو لمحو عقرت ىالش اهن ال هلق تدهس ءاملا نم ةدا نع ةدحاولا

 ىام ىلاعت هللا يما نم )ل اهاطغو اهالع ىا ركف حتشب ( اهيشغامافلاق ) نيرحبلا عباوت |
 هؤعسن ىفاك اهءثشغام ىا 4 ىشثعام ( هنردقراوناو هتمظعراثا نموا هنداراو ه سه | لجان م

 اهيكغامت ةردسلا ىا © تريغت ) ىشغيام ةردلا ىثشغيذا ىلاعت هلوقنم داف:سهوهو |

 ىا 6 اهتضنينا ) ردّش ىا ( عيطتس ىلاعت هللاقاخ نم دحااش ) ةردقلا رارسانم

 اهءاهن ةنأ ؛اهمو انيناشخ ةياغن كا 4 0 ههليح قه 0 اهب عالم هم ءهاموا اهتيشغ ةيفيك فضي |

 طقابستلو اهتف ثعسل ىلا راو الا نم أهيشغام همس هلعأ ليقف بهذ ند شارؤوه ليقف ٌْ

 اهيدع نما نعو اهماذ ءافصو امتءاضال بهدلا نه اهلعحو شارفااب اهعفاوم ىلع

 هديعىلا ىجوأف ىلاعت هل وَما ريسشت وهو ) 0 واام ىلا هللاىج واف 2 ترانتساف ةزعلايررون 0

 نيس ىلع) ةخسأ ىفاك ىلاعآهللا ىا (« ضرفف ) ىن<الاك ىحوملل ميخفت هماهباىفو ىحواام

 هيلا امهتنم ىا )2ع ىدوم ىلا تلَسَف ( هضعنوأ هلك ىحواال نايس )ع ةلياو ءوب لكىف ةاللص

 ( لاقف )

 ( ادنسم مي ىو اانا (ناف هلثم نكذف ةعباسلا ء اهسلاىلا انس جامع من ريب قادر ىلس> ر 0



١ 

 هي مخه -

 كك كلما ىلع كلي ر (لرج رقم نان

 فيقذتلا هلّمساف ىف رو# وه رباشقلااو فني رعتال انمضتم ناآك 7 في.اكتلا اذه فيف ىا

 هناكو 4 كلذ نوقطبال ( 52-5 ىا 2 كتما ناف 0 ةعسأا ىف أمهل ءىوقام] هريغو لقنلاب ا

 كلذ ىلاع مث انع ءازجلا لضفا ىلاعت هللا ها زل ان>رف انز<و انفعض مالدلاو ةالصلا هيلع ُّ

 مهللا ثيدحلا ىنف ىنمع هالّماو هالبو مهب رج ىا ( ليئازمسا؛ىلا توا, دق ىتاف ) هلؤقت

 هنا ىلا ةراشاوا ىريسقت تفطع ةدح وما فيقع 4 مادخل رو نس ا ىه ىتااالا اناتمنال |

 ةقاكرناا مدعو ةدشلا مهنم تيقلف مهل :طاعو مهتنحتما ىنملاو ةدم دعب 1 مه! رج

 ءانعم ىووذلا لاق 4 ىبر ىلا تءج رف لاق ( ةعااعلا لوقو 0 ن2 قو مونم تدقق :

 ىا ( ىتءأ نع ففخ براي تاقف )ل ايناث هيف هتبجانق الوا هتيجان ىذلاعضوملا ىلا تعجر
 مويلاف ةعكر فلا ىلع اوبظاو مهنه ريثكذا ءايفصالاو ءايرنالا ةوق ىلا ءاعا هيفو ءافعضلا

 ىحل دلال وو فءض رهظي اذهب و ىنءملا نم ق.سامف ىنعملا اذهىلا مالسلاهيلعىس وه راشاذقو ةلالاو

 ومع اى عض وف ىا ( قع ريل إ هنع 7-0 هلاؤ كا هير نم ءايح ىنع ففخ لش ١

 ةراشا هيفو هيلع نيسمخلا ةيضرف ءاَش هوّسالئل ىتءا نع لَه ب اهنا )معا نعابطمخلا

 انكتلارؤا«لاقءاك انهت ىو رطععا قللت وضوؤما" ىلإ :تعج ] ةيو) هل تانآك هلئ اك رقلا نا" ىلا

 فيقختلا هلّدساف كير ىلا عجم راف راضيا ردقلا 58 ىلع نوردّش ال ىا « كلذ نوقيطيال

 نيب يا 6 ىموم نيبو ىلاعت ل ىنر ىدب نيب هخحسسأ ىفو ( ىبر نيب عجرا لزا 0 لاق

 لاٌؤسلاىف ةعجارملا ىنءع عوجرلا نوك نا زوو ىسموم قاقالمو ىلاعت هل :احانم عض وم

 دمحاب ) ىلاسعتو .هئاح.س برلا ىا ( لاق ىت> ) لاخلا معا ىلاعت هللاو لابلا راضحاو

 ريدقتلا لاش نا رهظالاو ىجدلا هركذ 6 تاولص سم )ل هلوق هريسفت مهيه ريمض ( نهنا

 ةيف راظلا ىلع بصنااب 6 ةليلو موب لك ) ةمتحم تاولص سمح نيسمخلاوا ةضورفغملا ةالصلا نا

 زان ةاباون ىلا عزا لين وول فاهم طارد اج: ةلافيل نوب لكرة ا نز
 مهلا امل !مهزم ةعحارملا هذه لعلو ةفعاذملا بسحم ىا « ةالص نويسح .كلتفي)تاواط

 خان زودحيف انارب اهخسنف انحر مئالوا اهبجواوا امربم اّم> بوج ولا نكي ل ثيخ امهيلا
 لكل اناس هدصق دنع مالسلا هيلع ليعمسا حذ بوجحو خسنكا هعو5و لق ءىثلا بو>و

 نيس ةفيظون موش نا ةباس هعاشالو ةلاصا هلانيفص ةمهو انيدن ةين ناك امل مث مث هم ركو هلضف

 ةياك ةيضق رك ذ ةيفيكلاىف مهاديزو ةيمكلاىف مهيلع ففخ ثيح كلذب ىزوجو ةالص

 : 2 4: هس مث ندهو 2 هلو ى دلل الا مالكلاو ىمدقلا انتل ا دش ف هن نالت ةد رطم ةدعاقو

 اهلمعن ع ةقاعل ىا ) اهلمعل 2 ل اهلمف ىلع معو اهداصق ناب .اه ربغو ةلفاث ةاللص نم قل

 هل تيتك ىنءملاو هب ! 2مل ىلع ةنسس> بصاو لوهلا ةغيطي ( ةنسسح اهل تدتك )

 عضوف ةنسح ةئسحلا بيسو اهبيس مهلا نال ةدحاو ةبا ايك ايلمن ملو اب م*ىتلا ةنسحلا

 صهايظ وهو ملكملا 4 دانسالا , لعافلا ةغيصب خسنلا ضءإىفو ردصملا عضوم ةئمح
  ركتانتتطعستا

 م09 «ىرافالع# (90) دع دونم هد

 14 0 فدع تا هلعساف كير كل عجرا لاق ةاللص نحترم
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 للالاقاك ةفعاضملا لقا اذهو ( ارشع هل تيتك اهلمع ناف ال بتكت مل هدعبام مياليال ن 1

 ه8 مم قو

 اهلمع ىلع ردَس 1 ىا ( اهامعي لف ةئيسب مهنمو ) اهلاثءا ريشع هلف ةنسحلاب ءاح نم ىلاعت

 اهكرتو مدئاذا ةدحاو ةئيسالو ىا ( أبش ) اهب مهىتلا ةئيسلا كلت ئا ( بتكت 0

 ةلءاك ةنسح هدنع ىلاعت هللا اه.دك درواك اهلجال ةن هل بتكن لب ىلاعت هللا نم افوخ

 ًايشوا ىلجا نه ىا ءارلا ديدشتو ميلا حتشب ىا نجح نم اهكرت اهتاهاوؤو مم دازدقو

 ضعب ىفو نابوصنم ارشعو اشو ة هئاس مهصملا ةئءسلا مهناف ايقاب اهمه ناك اذا ةدايزلا نم

 ىا 6( ةدحاو ةئيس تيتك اهلمع ناف ١ خسانلان٠ طلغ هل_ءلاو:ناعوف سم حرباصملا خسف

 ءاحنمو ىلاعت هلوق نم رصحلا دافتسساك ةئيسلاىف ةفعاضمال ثيح لمعلا ىف مهلا جاودنا

 ىلا عجرا لاقف هنربخاف ىموه ىلا .تيهتنا ىتح تازئف لاق ) اهلثمالا ىزي الف ةئيسلاب

 اج ة>كص ةخسا ىفو ( ملنسو هيلع هللاىبص هللالو سر لاقف فيقختلا هلكساف كير

 هجو لعاو ةدحاو ءاس ةخسسنىفو نيئاس ( هنم تيحتسا ىت> فر ىلا تعور دق )

 ءافولا بابنم مثمتو نيعتامب مايقلاو ءافخلانم عون ةداعلا فيفختىف ةغاابملا نا وه ءابحلا

 ءاعالل ءارسالا ةليل ةالسصلا بوجوىف ةمكلا لعلو اذه ءالولا لوصح ءالملا لمحت ىف

 قرت لاكو هتاداسبع نيب نم هناحانم لحمو هتاماقمو هنالك ىلعا ىلا نءؤملا جارعم اهنا ىلا

 صريصخلو مهموم ناب نم مهصوص# نر وك ذملا ءاس'الا روهظ ةمكح اماو هتاداعس ل زانم

 فانا نم هقيق# رهظي ملو فاسلا نم دحا هب ؛ ملكتي مف مهولع لنا لل ل عابس هلك

 ةاكزلا اذك و اقافنا ةكمب تضرف سنا تاولصلا مث نيقحاللا ةفيظو وه اك نيشاسلا انعبتف

 ىناسملتلا هرك ذاق اضيا اهب جملا مث مث ناضمر ضرفو ةشردملاب تنيبف اهليصفتاماو اًماطم |

 لعيشو ةئسدملاب لسو هيلع ىلاعت هللا ىلذ هللا لوسرو جخاو ةاكزلاو ةالصلا تضرف هنا

 6 هنع ىلاعت هللا ىضر ىخاقلا لاق ) شاف اطخ ةكعب وهو رطفلا ةاكزو ناضمر مايد

 ةصتخم فّرعلاف ةيضرتلا نال ىلاعت هللاهححر لاَش نا ىلإ وألا 4 خلا ىف اذك

 ىلاعت و هناحح سس هللاب ةلالخاو ةزءلاو ءادنالاب ناصتخم مياستلاو ةيلصتلا نا امك ةباحيسلاب

 ةخحست ىفو ( ىلاعت هللادحر ) ىنانبلا.ىا ( تباث ١ نسح ىاواولا ديدشتب ( دوج )

 هتيارد ىلع ةلادلا هترادع طبضو هتباور ناس ىا ( ثيدحلا اذه ) هنع ىلاعت هللا

 هرب رخو هنيسحنو هدب وج نم ىلاعت هللا ءاشام ىا 6 ءاشام هنع ىلا هللاىخير سنانع إل

 ( اذهنم بوصاب ) هنع ىلاعت هلاوضر سنانع ىا ( هنع ) ةاورلا نم ( دحا تاب مو

 ماللا ديدشتب 6 طلخ دقو ) باتكلا اذه ىف ىورملا اذهنم باوصلا ىلا برقا ىا

 ىلاعت هللا وذر © سنانع ) ةاورلانه تبان ريغ ىا( هريغ ) ثيدخا ادهى ىام هنف )ل

 ةياورنم ) دروام اصو_صخ ىا ( اهسال ) اريك اطيخمو ىا ( اريثك اطيلخت ) هنع

 ءارف ميمرسكو نون حتي رمتو نيشلا حتفب اذه كيرشو سنانع ىا ( رم ىبا نب كيرش

 لاق ةفئاطو ضايع نب سناو كالام هنعو ةعامحو بيسملا ناو سنا نبا نع ىور ىثدم
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 ها مى 1س
 1 و11037 1طن: 010151:72729:7779971ةهل: 377157722 75: 5 2327

 هنو قودص ىنان اذه كيرشو ىهتنإ ىوقلا سل ع كلل لاقو ا نيعم نبا

 هاهوو ةَش هناف ةّشةنع ىور اذاف ىلاءت هللادهعر كلامهدع ىور ىدعنا لاقو دوادوبا

 ماهوا هنق هلو ىذاقلاهيلا راقفا ىذلا ءارسالا هّسب دادس لحال مز> نأ دمحخ وبا فاللي

 ىلا صو دازو رخأو ايش هيف مدقو هحيحص ىف هلوش كلذىلع ملسم هين دقو ةفورعم

 .ىوردةئاذه كب مس ةياورر 5 دعل نيدءيدعصلا ناب عملا هءاتمك ىف قاادبع ظنئاخلالاقو

 نانلا تباثو باهش نباك نيروهكملا ةئالاو نينقتمللا ظافلا نم ةعاج ءارّسالا ثيدح

 ىتاو ةلوهجم ةدايز هيف داز دقو كبرش هب ىتاع مهنه دحا تأيرف سنا نعمىنب ةذاكو

 ثندح ىفنك امالاو ىهدلا ثيريلا لها دنع ظفاحلاب سل كبرشو ةفورءمريغ ظافلاب هبف

 6 رك ذ دقف )) ىباحلا هرك ذ ةينامث لاهو ةعبرا لاقيف ىلعلا لها دنع ةدودعم ءارسالا

 هلغوهنطب قثو ) هلجال ىا( هلكلملا ءىجم ) هئيدح اديمىا ( هلواف ) كيرش ىا

 هددعت نكمي هنا هيف ( ىحولا لقو ىىدوهو ناكامتا.)) هلكرك ذام ىا ( اذهو مىنمز ءاع

 كلذو) هنيعب اذه ىا (هثيدح ىف كيرش لاقدقو) هلو ف:دملاهنبام بيسالا مه والف

 ءارسالاةصقناىف ىا ( اهنا فالخالو ) هعم ىا ( ءارسالاةصةرك ذو هيلا وب نا ىلق

 ظفاحلامامالا لاق نكأو هيمالك نيب عقاولا ضراعتلا اذهب همهوتينف ( ىحولادعب تناك )
 ىدنع حمبال كيرش ةياور ىلع هب ضرتعا ىذلا ضارتعالا اذه ىوغبلا نيسحلا دمحوبا

 كندا رخآ ليلدب ىحولا.لبق لجو نع ىلاعت هللا.هارا مولا ىف ايؤد ناك كلذ, نال

 مناك لبق نم هايؤرل اي ة2 ىح ول دعب ةظقيلا ىف هب جرع 5 مارا دحشملاب وهو ظقيتساف

 هقيقحن ناك مث ة ةرحهلا نهتس ةنس ةيبيدحلاماع مانملاف ةكم حتف مالسلاو ةالصلا هيلع ىأز

 لوز عن ا منا قارا هلم. هنباق د ديفا ”ىل اكنعت فل وقر لو زنم ناكل هس

 ريدسقتلا نوكيف سانال ةنتفالا كاشبرا ىتلا ايؤرلا انامجامو ىلاعت هلوق نع لاكشالا

 م32 وذتع !لاةابقاو ل وللا يؤلزلا لع لع اذنفلا باتل ذإ اهقفمت و اايكرلا درفت
 رك ذدقف (ةنسإ ةرحيلا لقإ ءارسالاةصقىا (تناكاهنا) نيثدحلاءاملعلا نم ريثك ىا

 رع ةتسإ ةثعتلا كعب ناك ءارمسالا نا ىلع ءاهقفلاو نيدحلاروهمحو ففاسلا مظعم نا ىووالا

 ىطايمدلا دمشويا انخعيش هلاقام رات ىذلاو ةكمي ناك هنا ىلع عاجالا كسلا لاقو ارهش

 ١ ثدحلا نبدلا لاح ديسسلا ىورو ىهتنا لوالا عيبرلا ىف وهو ةئسسب ةرحهلا ليق هنا

 نير اىفهياع مهام قفوىلع بجر رهش نه نيرشعو ةعيس ناك هنا باب>الا ةضورىف

 دعب ليقو لاو شىف ليقو ناضءرىف ليقؤ رخآلا عيبرلاىف ليقو لمعلانم نيفيرشلا
 ىدحا نبا ناك هنال ةحللاىف هب ىرسا ليقو ةيقعلا ةعس لعل ليقو ةفيحصلا ضن

 ةليالوالا عيب رلا ن م رشع ىنلا لبا ليقو امو نب سثعو ةينامو رهشا ةعسلو هنس نيسمحو

 لوالاعيبرلا رهثو نينثالاءوي رابتعاب هجاردمو هدالي د2 [ رشم قامو نوما معلا ل

 ريغ ىا اذه ريغ ةذءسأ ىفو ةردعهلا للىةام لبث ىا ماده لبق ليقو) معا ىلامآو هناحس هللاو
 1 دم ١ ستتم ك9 اق 5 تنا# هاطتك 5257- دل ت01 عشا“
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 هل م عضم
 سس سس سس سس سما . 8 5 1 هس سا او سس

 ىناثبلا ىا ( تباث ىور دقو ) ىحولا دعب تناك اهنا ىلع اوقفنا مهناالا لوقا اذه .

 مهلا هءلع ىللاعت هللا ىبص ىلا نخل لإ ريح و اضرا هيلا ن داح هياور نم سأانع (

 ةمداح تعط م ىا هلوارمدكب ( هرتطظدنع) ناييصلا ىءا مالاع اء )ع ناملغلا عم بعلب وهو ا

 ليري» قش تبان ىور اذكو ىا ( هقشو ) امهيلع قاطي هاف هنءاهنلل ىذلااهجوزوا |

 ثيدح نم ةدرفنم )) اهنوك لاحةصقلا نه ةدحاو لك ىلع لاشا لدب ( ةصقلا كلت هبلق ١

 ةاورلا نمهريغ هاوراك ىا 6 سانلا هاوراأك ) جارعملا ةصقىلا ةمضنم ريغ ىا ( ءارسالا |

 طا مل ثيح ءارسالا ةصقو قشلا ةصقىا 6 نيتصقلاىف ) تبانىا ( دوغ ١) تاقثلا

 ودل ىلاو نئدقلا :تنب ىلا ) ءارسالاناىف:فالخالاو ىا ( ءارسالاناقوز) امون
 ( كانه نم جرع مث ) الوا ىا ( سدقملا تيبىلا لصو هناو ةدحاو ةصق ناك ىهتنملا
 ةعاخلاو ةئسلا لها نم امهنيب عمجاب لاقنم دنع ىهتنملا ةردس ىلا سدقملا تيب نه ىا

 هومتو كي رشم ىا ( هريغ همهوا لاكشا لك) تبانلازاىا ( حازاف ) ةلزتمملل افالخ |
 عمسىفابيشلا ركبوبا ظفاحلا وهو ىلبالا ديزي نبا ىا ( سنوب ىور دقو ) مهتباوديف

 لصاوي ةجتحب سيل دوادوبالاقو قودص نيعم نبالاق شءالاو باهش نباو قؤجسانبا
 رذونا ناك لاق سنانغ) ىرهزلا ىا ( باهش نبا نع ) ثيداحالاب قدحسا نءا الك

 اددثم لوهجلا ةغيصب 6 جرف لاق سو هياع ىلاصعت هللاىلد هللا لوسر نا ثدحي

 قشىا ( ىردص جرفف مالسلاهيلع ليربج لزنف ىترب فقس )) حتفو فشك ىا اففءو
 ءامنمهل-غ مث ) يرخا ةياىفاك تقثناىا تدجرف ءامسلا اذاو ىلاعتهلوق هنمو ةياور ىفاك

 اهانعم ىفامو ةمكحلا ىا 6 اهغرفاف اناعاو ةمكح ءىلتمم بهذنم تسطب ءاح مث مزمز

 ىلا انب جرعف ىدبب ذخام ) هحاصاو هاطغىا مهقبطامث ىردصىف) اهاضتقم نموا

 (ثيدحلا ةداتق ىورو ) اهلوطب جارءملا ةصق ىا 6 ةصقلا ١ سنون ىا ( رك ذوءامسلا

 كلامنع) كلامزبا ىا ©« سنانع ) سنوي ىويملثع ىا م هلع ) ءارسالا ثيدح ىا

 ىذمزتلاو لسمو ى راخبلا هلجرخا ءارسالا ثيدح هل ىنزاملا ىجرزذلا ىا ( ةعصعصن.ا

 ىلحخلا هرك ذام ىلع ءارسالا ثيدح ريغ بتكلاف هلسلو هدنسم ىف ذحاو ىئاينلاو

 ءارسالا ثيداحا نسحا وهو جارعملاو ءارمسالا ثيدح وهو اهدحا | ىلع معو ىراخاا

 ةياورفو ىا « اهيفو ) ثيداحا ةسمخ هلنا هحيقنم ىف ىزوملا نبا رك ذ اذكو ىهتنا

 فالخ وب اهعضاوم ضع ىف ىا ( صشو ةدأيزو ريخانو مدقت 0 كلام نب سنا نع .ةذاتق

 ئا 4 تبان ثيردحو ( اهضعنو مهضعل ىلا ةيسسنلاب ىا 14 تارومكلاف ءادنالا بدن ر ىف

 اذكو كلام نع شا نع ةداتق ثيدح نه ىا ( دوجاو نّلا سنانع ) نانا

 )»ع تادايز ءارسالا ثيدح ىف تعقو دقو ( لعاب ىلاعت هللاو مدشام ىلع همدق ان م ربغ

 حتتفف مهلا ( انكن ) اهتلجنم ىا ( اهنءارك دن ١ تاياور فالتخا ىلع اوفلا نم: نا

 ( مح )



ٌ 
 ١ ا

 هه مد وس 1

 ةديف» ) ةقطا ىاسعم ىلع قاطتو طقنلا ىنمع ىو تاكن اضيا اهعججو ةتكن مج ْ
 | :ىا' (ناهش نبا تيدح ىف اهنن) :كاتنكللا نم بالا ادع اندوطقني ىاز( انضرغبق

 ١ ىلص هل اصتخم ىا ( هل ىب' لك لوق ) هاور .ىذلا هثيدح ىفو ىا (هيفوإ ىرهزلا

 ' نبالاودلالاقف ميهارباو مدآآلا للصلا خالاو اصلا ىبنلاب ابحرم) لسو هيلع ىلاعت 2
 مكب ةله ىلاثنعت هلوقلو ليعمسا ةيرذ نه ناك هنال اصلا خالاو لدب ىا 6( حلاصلا

 | نلانعهيشملا اع 1 ابا نادل فيرا خراتلاو بسنلا لها هلوّقبام اماو ميهاربا

 ' طاصلا خالا هلوق ناف هل ابا هنوك ىفاشيإل هناف مالسلا هيلع حو دا هناو: مل.:.و هيلع

 نينم ولا نا م ةوخا ءاسالا ناف انبا ناك ناو هل خا وهو افاان'و ايدات اق هنا لمت

 سايع نينا قيرط نه) ءارسالا ثيدح ىفوا ىرهزلا ثيدح ىفو ىا «هيفوإ ةوخا

 لعاقلاوا لوءفملا ةغيصإ («ىب جرع 22 ىراذلا هج رخا م5 ىا (امهنع ىلاعت هللاوذر

 ىقوا لاع ناك تدعص ىا مالوا ءاب هلواف لوهحلا ةغيصب ( ىوتسع ترهظ ىت> )

 هيف عمسأ ل ءاوتسسا هيق ءاضأ نع ةرانع وه ليقو ىلع ىنعع ءاللا لقو عقلا ع ناكم

 نرهةكن الملا هيتككراغإهنفب طاوطلا للف: اهنايردغوا اهعكاردلا تاوص ا (مجاقالا يوتا

 مولا 13 قامت هلوق هيمو ظوفحلا حوللا نه خس و ه.ى>حوو ىلاعتو هن أد.س هللا ةمضقأ

 مهسصعل هب حارمدام ىلع ةغللا ف لهقتاللا وطو نيئارإ رار رم ةذعسأ ىو ناك ف وه

 (هنع ىلاعت هللاىذر سا١نعو) ميسحتلا ىف هربك-اوا ميظعتلل نوكنا لمتحي مالقالا عمج مث

 ' اهيشنف ىهتنملا ةردس تيتأ ىتحإ مولعملاوا لوهجللا ةغيصب (ىب قاطنا مث اعوف سم ىا
 اهتةقحو اأية.هام ىا (ىصامىرداال) رارعسالان و عاوناو راونالا نم لفائطا: ىا (ناولا

 | ناخييشلا ءاوراكىا (هنع ىلاعت هللاوذر ةمصعصن, كلامثيدحىفو ةنجلا تاخدامثلاقإل

 د عا 2" ةاورلا صعب نه ريسشل (ماللسلا هيلع ىدوعم قعل هنز واخ املف ) اهريغو

 ماعلا كلذ َّق تك الذا مهيبطب ه2 ١ اداه عافتنا ك اوعفتليف هوعبب ملذأ هموق ىلع

 لج دشإ وقل ءانج يراوغ (نيطتتلا ةروقل دك قيلاا ىللاتو) ءادنال| نزع اضف ةينم ملا ذاك
 ةحمالا ةزثكو اةلزنالا .كل# نع ةطقلا هادارإنا.دشس الور قدا نه شكا ةنطارهتنا نم

 اعده تاس ازا الدو واي لف ضلت علان ريشي 6( هعدت رمد ردم ان اع تافاو اهخييسملاب الخل
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هدضم ودحا ىلع عفرين ا طا 5 مالسلا هيلع ىموم لوق نم

 مدا داوم زكا قا. ليئاارسا لب معز, لاق ىبهئاز واخ /املف ,ةسداستلا ءاهسلا ىفيوطؤمب تبقا

 هيلع هقيس عم ميظعتلا هلق هلادج هنوكلا ميهارإل ميدقتلا سس هناكو اذه قزواح دقو

 اذه ىف لماتف مالخغلاب مالسلاو ةذاضصلا هياع هنع ربع اذلو ميدقتلا ماقم ىف هنن ةثامعمس

 ظ عارنا نم ريك روما 7 رّقلا ف ةطغاا هحونا رهاطالا مْ مارملا كل نايدب هلع ماقملا

 لخدي ىدعب ثعل ةؤذعسأىفو هتعمل مالغ اذه بر لاق نلاكملاو ىدوف) ةرئرلا ولع

 اذييشوا الهك ذئايح هنوك عم امالغ هاس هلعاو (ىتءا نه لخدي امم رثكا ةنخلا هتما نم



 قاطب دقو ناموا عدس غلب نحيف قاطب اا مالغلاو هن ل 1 .نيلوقلا فالت 11 ىلع

 موج عمم رصع رخأتو هرمع رضقىلا رظن هنأكف اباش مادام هل لاعب دقو ال ؤافت لفطلا ىلع

 هربغو ىقعيبلا» اور ىذلا هثيدح ىف اهنموىا هر صه ىلا ثيدح ىفو) هنا م مومن هيفامم

 ةعاج ىف ) ىتتيأر دقلو ىجلدلا لسا ىفو هسفن نع ةياكح ءاتاا مغ ( ىتبآر دقو )

 (ةالصلا تناخ) اهءلع اوناك ىلا مث رو صل هلع مهحاورابوا يالا ىا )ع ءاس الا نم

 ةالص اهلعلو هلوق ىف ىِطدلا دعبا دقو ةعقاولا كلت ةمظعل ةعماسجلا ةالصلا تند ىا

 آل قسِنقو ىمتتا ءايدنالا لع ضروف ان لغو لدللا نخاألا نوكيال:مازشالا ذا حبضلا
 هد.شأم ىلع لمللا ند الاف انمزالا نكي | وهو ءاشلا ةالص كعل ناك ءارسالا ءادّسا

 تيلص ىا ةساثلا ميلا فيفخش (مهتمئافإل الصا حبصلا ةالص ىلع هل روصتيالف اليل ناكني

 ةلد ءايدن الاب هياللص ناوكت نا لمتو هاواتف ضع ىف ىووأنلا لاقو اماما ةالصلا كلت 4

 فقوش اذهو تافاهنم هلوزادعب نوكت نا لمتحو ءامساا ىلاهد وعد ىل و س دةملا تدب ءارسالا

 اسهنا ليقف ةالصلا هذهيف ءاملعلا فلتخلاو لاق مث اهنه هيلا هعوجد ن ركب نا ةحص ىلع
 اذهو ةفورعملا ةدوهعملا :الدلاىه ليقو ءانثلاو ركذلاو ءاعدلا ىهو ةيوغالا ةالصلا

 ةيعرشلا ىلع هل رذعتاذا الا ةيوغالا لبق ةيعرسشلا ةقيقلا ىلع لمحي ظفللا نال حدا

 ابجاو هؤايحاو ىلبالا مايق ناكو ةيعرمشلا ةقيقملا ىلع لا بجوف انه رذعتي ملو

 دما مهنملئاقلاقف) سما تاولصلا اهيف تبجوو ءارسالاةليل خسا مث ءارسالا ةليا لبق

 دجشملايف تناك املا ةياورىفو ءامسلاىف تناك ةالصلانأب راعشا هف ( رانلا نزاخ كلام اذه

 سعالا:ةغمصل (هيلعيسف ٠) ءايلاف مارق نانا يتلا اهلى ةيمالاو عما نع عنمالو ىهنالا

 الوضفم ناك ناو دعاقلا ىلع مس مسقلاو دعايبقلاك اوَعو مئاقلاك ماللسسلا هياع هنال

 لضفالاب المعوا دفاولا ةلزنع ناك هنال ( ماللاب ىنأدنف ( هيلا _ترظن ىا( هيفا 0

 هنمفولانه هرعشتسإام ليزيل هبءأدب امنا ليقام اماو لالالا ىبتلاب بدأتلا-عم اصوصخ
 ةدايزلا نه مدقتامهنع حلا ىا (هنع ىلاعت هللاىخر ةربنهىنا ثيدحىفوا .هلىىف سدلف

 ةيبرق ىا (ةرذعصىلا) هقارب ىا ( هسرف طب رف لزنف سدقملا تدب .ىلا :ىتحت راس مث )
 ىضقالادحسملا طسوق ةزوهشم ةفورغم ةيمظع ةزذعص:ىلاوا:ضدقملا تدب ةرذص نه

 .سدقملا تب ةرذص تحن نم جرن اهلك ضرالا هايمنا لبق نطاوملا بيرغىف ىتربلا لاق

 دحسملا طسوىف ءامص ةرذص اهناف اها غنمو هضراىف ىلاعت هللا تاقولخم بم نه ىهو

 ةسيهج لك نه اهلك ضرالا نع.تعطقنا دق ضرالاو ءامدلا نيب للملا لثم ىصقالا :

 اهالعا ىفو هنذاب الا ضرالا ىلع عش نا ءامسلا كسما ىذلا هللا الا انيكسمال

 ْ 8 قابلا اي نيح 1 هيلع ىلا 1 0 0 0 هي ةهجرن*



 ةروسؤف ريس هاى ءاحو ف :اربطلا هاور 0-2 5 سه ىنأ نع هه ىنا نع ةيلاعلا ىنا نع سأانب عيببرلا نع

 هقلخي مدآ لش ىاعجو هتلك ىف :اعد ىذلا هللدبجا مالسلاو ةالصلا هيلع“ ”ىسع كل 1

 نا نم قاخا قاعجو لب لع /الاو ةاروتلاو ةمكملاو باتكلاتملعو نو .ف نك 0 ١ ا

 هس قدك دس

 ثفطلا نحت لاك لوقو ىحكلا ذر .لئاقمف ا اعئنع لايت هتانليع ارامل ا نطل كلاب

 ىشهحر دحمالو ءىشب رعال نشك ةئيهىف توملا لء نامسج ةايلاو توملانا ةويحلاو

 مهيلع ءايبنالاو ليربج ناك ىتا ىهو ءاقاب ىتا سرف ةروص ىلع ةايحلا قاخو تامالا

 ىحالا اهكردجم ءىشب رمال لغبلانودو نا اق وف رضالاىدت اهوطخ:اهتوكرب مالاثلا

 ىلعثلا هاكح لجملا ىف هاقلاو اهرثانم ىرماسلا ذخا ىتاا ضو ىحالا أيش أطتالو

 جاتحيالف ىهتنا لتاقمنع ىدرواملاو امهنع ىلاعت هللاوذر سابع نبا نع ىريشقلاو

 6( ةكتالملاعم ىلصف ) ملعا ىلاعت هللاو ءارسالا ددعتب لوقلا نه مهضءعب فاكتام ىلا

 ليرب-+اي اولاق ) لوهلا ةغيصب ( ةالصلا تيضق املف ١ نيرئازلا نه ني رضاحلا ىا

 هيلالسرادقو اولاق نييبالا متاخ هللالوس ردم اذه ) لاق ة>سىفو ( لاقف كعءم اذهنم

 هرم ىنمع هاّشاو للاءاَشب ىا ءاقبلاىنمع ةايملانم اما ةيئاعد ةلح ( هللاءامححاولاق مأ لاق

 ادوصخ ءايبنالاو امومع ةوخا نوئمؤملاذا ( خانم ) هيلع سوا هللاهماس ىا ةحتلا نموا

 علا رمغثلا ىنعي ىتث مهتاهماو نامالا ىا دحاو مهوبا تالعومب ةؤخا ءاسالا ثيدحل

 منو خالا مق ) هيهنو هيمانم همك مك ثيح ضرالاىف هلل ىا ( ةفيلخو )

 هعمنمو ليربجو ىنلا ىا 6 اوقل 4 2( سو هيلع ىلاسعت هللاىلص وه ىا ( ةفيلخلا

 ةلثم ىا ( ءايبنالاحاورا ) ىتامث ىنعملاو ميظعتلل موا عما لقا نينثالا نالوا ةكتالملا نع

 هذهمث ممئايضو مّئافص لاسكل حاورالا ىلع راصتقالا لعلو مهحابشا ىلا ةمضنموا

 تاوهسأان م مورا م ىف جورعلا كعلا وأ ةالل_صلا 1 دعلا سدقملا تساما ةاقالاملا

 ا مهنمدحاو لك مالك 0 ةريرهولاىا )» ركذو 2( مليلغولا اك ىلا © مه! دىلع اونلاف

 مالسااو ةاللصلا مهيلع ناملسو دوادو ىسعو ىموهو ميهارب محو ) مهب د ىلع اوئئاامت ىا

 مهاوباء نأ ىور هبر .لع ىنأ ام ىا ( راف هيلع ىلاعت هللاىلص ىنالامالك رك ذ 2
 هما ىناعجو امظع اكلم. قاطعاو اليلخ ىنذختا ىذلا هلل دا لاق مالسلا هيلع

 هدانا و تداوم اهلا ىو اللا روان ابن رب انين اطر اود يذلا ىب مئؤي اَناق
 ةاحنو نوعرف كالها لعجو ةاروتلاىلع لزناو ىنافطصاو اهلكت 2 هلدجلا
 دواد لاقو نولد_ب هبو قلاب نودهي اموق ىتهازنم لعجو ىئدب ىلغ ليئارسسا ىب

 | ىلرخسو ديدحلا ىلزالاو روبزلا ىنملعو اهظع اكلام. ل لعج ىذلا هلل 4 مالسلا هيلع
 مالسلاو ةالصلاهيلع ناماسلاقو باطخلا لصفو ةمكحطاىناثاو ريطلاو مه ندبسي لابجلا

 اخ ويلئامعو كير انقل - تشم لل قول سب ناطابفلا ل نفيا حابارلا ل ردتس ياللا دلل
 باسح فول اءيط اكلم ىكلم لعجو ئدعب نمدحال ىنذيالاكلم ىنئاثاو ريطلا قاتم

 نارا
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 سيرك منور و

 ١ ىحاو صربالاو 4؟الاءىربا ىناعجو يلاعت هللانذاب اربط نوكيف هيف خفتاف ريطلا ةئيهك
 مكب ف ميجرلا ناطيشلا نه او ىذاعاو ىرهطو ىنفرو ىلات هللانذاب ىوملا

 هاعىلاعت هللا بص اد ناو ) هنع ىل ءآ هلل' ىض ر ةررهواىا (لاقةذ) ليس ائءلع ناطيشال

 ىناسرا ىذلا هدفا فر ىلع ىنا اناو هب ر ىلع ىلا مكلك لاقن لجو نعدب رىبعىئ'ا مو

 ىا ( اريشب ) ةخسن ىفاك نيعمحا ىا ( سانلل ةفاكو ) قالا ةماعا ىا ( نيملاعال ةحر

 ةلاحالابوا صئلاناما نيدلاو ايندلاروماتامهم نم ىا ( ءىُش لك نادت هيف) ماراو لالخلاو

 عاجالا ىلع ثحلابوا اوهتناف هنع مكيهنام و.ماو ذخاف- لوسأإلا 3 اناامو ىلاهت هلوقل ةئسلا ىلع

 نينمؤملا لوبسريغ عبتيو ىدهلادل نيبتام دعب نم لوسرلاقاسثب نمو ىلاعت هلوقل

 ' مهفالخاو مه راهعاىف نيادتعهوا الودعارابخ ىا ( اطسو هما ىتءا لعجو ) ةءاالا سانال |

 ةخلا لو>دىف ىا.( نولوالا مه ىتما لعجو ) مهلا اىف نيدصتقم مهقازراو

 أ نوصتخلا م مهنا ناينث لصفلا ريمض نايتاىفو ةقاحلا لوصحىف ىا ( نورخ الامهو )

 نولوالاو ًادتبم بكرتلا اذهىف مهذا ثحب هيف نك ىحلدلا هرك ذ اذك لضفلا اذهب
 نورخ الان مس حصص فو اذه كي يبات (لؤباقا قمل الإ 2 نى رلطقي_نايعبتو ,ةنيطل انو نوب

 ةنجا لخدي ن٠ لوا نحن قئالخلا ىلق مها ىغقملا ةءايقلاموي نولوالاو ايندلا لها نم

 لَم ىا( ىرزو ىنععضوو ) قلخا ةوعدو قا ةاح ام عسل ىا 14 ىردص مل حرشو )

 همسال هعسا نارتقاب ىا ( ىركذ ىلعفرو )ل ةقثملاءاو أل نم هيلع بترتامو ةوبنلا ءابعا لمح

 ا ماحو قيفوتلابابساو ق.يقحتلا باونال ىا ( احناف ىناعجو ) همسرل هتعاط كارتشاو

 مئاخ ىناعجو ىا ( امتاخو)إ هلوق هيسامو هرون دوجوو هيما روهظىف اثدابوا هقلخفف

 تنك لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىوراملارخاو الوا اهازمم لاّسنا رهظالاو نيسنلا

 ايف ركذام عومجع ىا 6 اذهب ميهاربا لاقف ١ ثعبلاف مهرخاو قلحخلا ىف ءايبنالا لوا |
 ١ مكلضتا راص اذهب ىا داضلافيف وهو ءايبنالا اهيا ( دمحم مكلطف ) هركشو هدح

 ةغيصإ هخعسأ ىف و (هجمع) لي رب> ىا » هنأ ( هنع ىلاعت هللاىذر ةرنهواىا 14 رك (

 اقالة فيول يع جنيب انين رجرشو ا ططولادامنلاا قي, )فاعل هلا يسطع لوقا
 دوعدسم نبا ثيدد> ىو ( 2 يلا_ت هللاو سدقملا تدب كاك نش ءادنالا هناقالأم نإ

 ىنعي ( ىىهتلاو ) هزجىف ةفرعناو هلبالدىف ميعاوبا هاورامم ىا 6 هنع ىلاعت هللا ىذر

 ةردس ىلا ) ةححصملا خسنلاىف لووه#لا ةنيصب هنكل ىحلدلا هلاق مال سلاهيلع لل ربج

 فنصاانعو هلوصا عيمجيف ىوتلالاق مل-بهىف انكي( دفاعا ءاينلاافل قبو. .نشلل

 ١ جاذدلو هعباسلا ءامسلا ف اهنا ىهتنملاب اهتيمست ىضذتقمو نيرثك الا لوقو حصالاوه

 ْ ةسداسلايف اهاصاناب ىوونلا امه عمجدق و ةعبانما ظفلط ةدمتملا خسنلا نكعن ق
5 : 0-0 : 4 

 (اهمافعدو)



 هن ة9اياولظل# ا مدع

 هم 4 ىلاعت 3 ىذر سا ثبالدح نه ار خ>الأ تاياورلاىفو ىهذنا ةمئ أنس ىف اهءظعمو

 اهاصانم تارفلاو لينلا نيهاظلا نب رهنا جور>و فنصملا َلاَق ةعباسلا ءامملإ قوف

 ناب عملا نكع ىعداام صهاطظ مياس ممَو قال ثخح هقو ىهدنا ضو اف هنأب ند“

 ١ نبتالا نابشعو اهراعا لحعمو اه ٌواهدناو هكدا 8 0 اا اهمظعمو ضرالاىف اهأدنم

 4 ضرالا ن مهب ج رعيام ىميتي ) ةردسااىلا ىا( اهلا ) هلوق هدؤنو ةعباسلا ماشا

 ذخاب اسهيف نولكوملا ةكنالملا هضيقت ىا ( اهنم ضيف ) هلوق اذكو لوهلا ةغيصب

 اهون ننزل ! لول قا مظالم قيم اهنلاو) هللا جاورالاو لامعالا نم هب دعصام

 نبا لاق ةيشااىفو هب هلىذق نه ىلا هلاصياو هضش هلزذانم هضبقيأ ىا ( اهنه ضيقف

 دحا اهزواجي ملو اهيلا ىهتني ةكتالما مغ نال شا رن يردن نو راسملا زن كلاي

 هلاحس هللا ىا ( لاق ١) معا ىلاءآو هناح.س هللاو مَطو هيلع ىلاعت هللاىبد هللالوسر الا

 ط.يهيو ايت نقب وللا[ كلام ىطغبام اهيطغإ ىا (ىثغيام ةردسلا|ىشغذا) ىلاعتو

 ىورذا ةفات تاياور نيب عمجب اذهبو اسهبربع نمرا مل ةرابع هذهو اهقوف نم اهيلع

 نسا نع مهقتو رمض> ربط نم فرفر ةياورىفو ةكئالملا نم ريفغ مح اهاثغي هنا

 . بهذ ند شارف 0 همع ىلاعت هللاىوذر دو عدم نإ ىا 14 لاق 0غ ةزعلا بر رون هنأ

 ١ بالا ىلع قلطي دقو جارسلا ءوضىف هسفن ىتاب ىذلا رئاطلا ءافلا حّتش شارفلا

 نلاعلا هللاوذر ةاررره نأ ةءياور ىو 0 ههيجوت بهذ دقو هوو ديدتلا ولعب ىذلا ا

 اذه عيبرلاو © ىلاعت هللادحر سنا نب عير رلا قيرطنه ) هتباورىف اهنمو ىا ( هنع

 كانملا نب اق :ىرؤتلا هنع ىوزاو ةباحصلا نم ةعاجنع ىور نا بار لز' ىرصن

 ةزدندلا ةدركك ةذءس ىفو 2 ىهتناا ةردس 0 اهلا راغملا ىا ) هذه ُُل لقت ( ةفناطو

 ماللاوفلالاب ةردسلا ةياورلا هذهىف خسنلاف عقوام اذه. ىك اطنالا لاق ماللاو فلالاب

 ةنلالا# انام مس حيض ىف عقو اذنك وانا ءاينو كح زيتا ف رداكالا تايا ورزلا "قاف

 تالا كاف. قيتملا* ودهلا للا اق : بهذ مْ مال_بلاو ةالمصلا هيلع هلوقىف ماللاو

 كادلر 54 مو ماللاو فلالا نود ىنعي ىهتنلا ةردس تاياورلا نم هريغىفو هحرشىف

 تما م هتنج لوخد دنع هتءلكب وا ا هحور ىا ( دحا لك اهيلا ىهيتاي )ف ةلع

 ريذن اهفالخالا ةمانم ناو ىلأعت هلوق هنمو كتش ررط ىلع ىخ»١ ىا 6( كلد» ىلع الخ

 لوعفمللىن.م هنا ىلع ماللا ديدشتو ءاخخا مب اق ظامااتاؤن لدعم ىو

 ( نسا ريغ ءامز٠ راهتا اهلصانم جر ىهتنلا ةردس هدهو ) فيركو فر.حصتل

 راهناو اف ارو انولو امءط ريغتم ريغ ةع.شلاىف اءهب ءىرقم ةروصقموا ةدودمم ةزءهب

 هريبغت موزالوا هيلع ملا لا ل 0 ىلع راصتقالا لا ( همعط ريغتب : نبأ نم

 ( نيب داشال ) ةذل تاذوا ةديذلىا ذل ثنا ( ةذل رن م راهناو ) هحيرو هنول ريغ

 3 منعا ى ا( دق لشعوب 2 هع نعل 0 5ك ةغلانملل ةذلب اهفحو لاش دقو



 | ىا ( ىهو ) لحن عنصنمال قولخ هناف اهريغو لحنلا تالضف نم هريسغو عمش طاخ
 ةياورىفو ( اماع نيعبس اهلطظىف بك ارلا ريسي ) ةميظع ىا ( ةرحش ) ىهتنملا ةردس

 ةرثك و اهربك بيس ةرحشلا كالت قاروانه ىا ( اهنم ةقرو ناو ) ةئس ةئام ىذمرتلا

 ةخسنىفو لالظالا نم ةمجعملا ءاظلا رسكو مملا مضب ( قلحلا ةلاغ٠ ) اهضرعو اهلوط

 قباسلا هيبشتلاو مهيلع لفاح مها لءاش اهلظ نا ىنملاو مهلالظ لحم ىا امهحتشب

 رونىا ( رون اهيشغف ) ةمظعلا رابتعاب اهربك ىنانيال ةثيهلا ةيثيح نم ةليفاا ناذ اب اهقرول

 رون ىلع رونىتف ةيكلملا مهراونابىا ( ةكنالملا اهتيشغو) هلوقل ةيهلالا راونالانم ميظع

 ىجلدلا لوةنه ىلوا ريرقتلا اذهو ردحشلا ىلع نءّشب ربطلا لاثماك ةكئالم اهيشغ لق

 ةعاج ىااتسأر مثرون نم تقاخ دقذا تابقا نيح ةكنالملا رون هلعل رون اهيشغ هلوقيف

 ىا ( لاق ) نسحا وهف نسحلا لوق هنا قيس دقو ةزءلابررون اهاثغف ريسفتلاىف هنا

 ىلاعت هلوق ىنعم وه قيساف ىا ( ىثفيام ةردسسلا ىثغي ذا ىلاعت هلوق وهف ) ىوارلا

 ىا ( كرابت لاقف ) اهاشغي امل اريثكتو اميظعتو اميذفت هماهبا دعب هلعاضياو ىئغيام

 هللاىلص ىنلل ىا( هل.) هناهرب نيرتو هناش هزنت ىا ( ىلاعتو ) هرب ديازتو هريخ رئاكت

 ىهذاةلخ مظعا ةللغاو ىا (البلخ ميهارب|تذختا كنالاقف) طمت ىا (لسإل ٍلسو هيلع ىلاعت
 للدو اهناف لالخلانم ةذوخام هليلخ دنع ليلخلاةفارك هيثت ةليمح ةماقمو ةليلجةمارك

 ف الدنم رادع ردع هلللخ ىلا ثعب مالسلاهيلع ميهاربا نا ىور دقو اهطلاخو سفنلا

 هفامضال ديرب نكلو تاعف هسفل كلذ دارا ميهاربا ناول لاقف سانلا تباصا هنم ةدش ىا

 هدجوف مهتيعوا اهنم اوألاق ةئيل ءاحطبب هناملغ زاتجاف سانلا باصا ام ميهاربا معدقو

 ليقف اذه مكل نبانم لاقف زيمخلا ةحئنار ميهاربا مئف هنم اوزبخف ىراو> اقيقد هتبب لها

 ( اهظع اكلم هتيطعاو ١ اليلخ ىلاعت هللا هامسف هللا ىليخ نم لب لاقف ىرصملا كليلخ نم

 4 مهانيتاو ةمكملاو باتكلا ميهاربا لا انينا دتقف ىلاعت هللالاقأك امج اكلم ىا

 كلذب هتمظعو ىا ( املكت ىسوم تلكو ) ناملسو داود مهنمو هعم ميها ربالاىا اهظع

 ناك امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق ( اهظع اكلم دواد تيطعاو ) امبركتو اهظعت

 ا ل ريفا نوتولناوو ةحس لا ممل وج اتاك اناظلم ضودالا كولخردعا
 هل ترخسو ) قرطو ءاما ىلا جاتحال عمشلاك ىا ( ديدخلا هلتنلاو ) هريسفتىف ىوغلا

 ىثعلاب نحيسإ هعم لاخلا ان رخس انا ىلاعت هللالاق دقو ىحلدلا لصا ىف هعم ىا ( لالا

 هلق مث هلا 6 اهظع اكلم ناملس تيطعاو ):باوا..هلالك ةزودحم , ريطلاو..قارشالاو

 صاوغو ءانب لكىا ( نيطايشااو سنالاو نجا هلت رخسو ) هلوقىف ىريسفتلا فاعلا
 (هدعب نم دحالال دج وبال ىا (ىنذيالاكلمهتيطعاو حايرلاو) دافصالا ىف نين رقمنب رخاو

 بر هلع هللا هاكحام ىلا حيولتو ةدايز هيف اا ةداعاو صيصخم دعب ميمعت اذهو

 ةداعال ةقراخ ةزحعم هل نوكيل هلاقاعاو ىدعب نم دحال' ىنشال اكلم ىلسهو ىل رفغا

 (هناال)



 تأ مورو 2م

 ىتا ةلاحلا ءالتبا نم هيف عقو ايف دحا مّبالئاوا ةيانمااو اي و ديلا اوت
 تملعو )) ةيئرالا لاك ناصّقن نم ةرطاخلا نم فنصو ةئقانملاو ةيساحلا عون نم واتال

 ليجنالاىسعو ةاروتلاوموم تملعو ىور,ةيلصا (ليحنالاوإ ةيعيتىا (ةاروتلاىسع

 نم ىا « صربالاو ) نيعلا حوسمملا وهوا ىمءا دلو نه ىا (هكالا ءى رس «لعجو)

 هيلا بهذ هنايثا قطي لنمو هياع فولالا عمتجااهر هنا ىور صخلاك قهما ضاس هند

 ( ميج رلاناظيشلا نم هماو د3 اوا ربكلالاحىف اذهنا ىنعملاو هندل ءاعدلابالا ىوادبامو

 | ىدايعناهناح.س هلوقل ىا ( ليبس ا.هيلع ١) ناطيشلاىا ( هل نكي 7 رغمصلا لاح ىف ىا

 ىا © ىلاعت هبر هل لاقت ) نارم 2 هنح هيدح ةذاعتسالو ناطلس 35 ىلع كل سيل

 صخا ةبحلاو 6 ابينخ كتذخئادق ١ ةيئرلا ىلعا نم ةيطعلاب ةطبغلا ةيايع نع انيبنل ةيلستا

 اذ_ه ةدارا ىف هو اديحو الءرلخ ةحرح ةذسنىفنا هديؤيو ةدو.لاو ةينحلا ىتدتسم

 هانمدقام هيفانيالف ( نهءرلا بييحدم ةاروتااىف بوتكم وهف ) هلوقاماو ةحبرص ىنعملا

 ن٠ جردم اذه ىطدلا لاق دقو اذه نايعالا ماقمنم هب صخاع رك ذ اذا نايبلا نم

 هح>و لعلو هنع ىلاعت هللا ىذر ةرب ره ىبا ةءاور ةدايز ةدعصأ هدب ةماقا ىوارلا مالك

 ىلا كتلسراو ١) نيهارلا محرا دنع نم نيملاعال ةحر هنوكل ندرلا ىلا هتفاضا صيصخت

 ىتوانم ىلا ةيسنلاب امظعت ديشب اممعت ساثلا ىلا هلا_سراف ةماع ةلاسر ىا ( ةفاك ساثلا

 ١ لوخدىف ىا )» نولوالا مه كنما تاعجو ( هلوق نم هيلا مظ ام هيلع داز متامظع كام

 ةما ىا ( كتما تلعجو ا ادوجو ايندلاف ىا ( نورخ آلا مهو اذ ادوهسش ةنحلا

 ةطخلا جراخواو ىا ( ىلوسرو ىدبع كنا اودي ىتح ةطخ مهلزو#ال ) ةباحالا
 ةباحالاةما ةمالاب دارملاوا ةديمحو ةحيبدت وحن ىلع ةيطخلا زيو#ىف ةفينح ىباىلع دريالف

 لاسءكلاىفا ىلع ىنعملاف ةردقلا لاح امسال ةداهشلا كرت ىنذبال هنا زاوملا ىنب دارملاو

 كيد ةدئافلا ةعوطقم ةضقانا ىا ءامذحلا دبلاك ئهف اهشق اهيف .ارسلا ةطخا نك كرادكلا
 تاياور عطقا:وا رتبا وا مذجا وهف هللدمخلاب وا هللا مسيب هيف اذدج الا لبا ذللك

 مداقلخ املف مدا لبق هقاخ ىلاعتو هناحس هنال ىا 1 اقلخ نيسالا لوا .كتاعجو )

 هبونا نيب نم جرخ ىت> عاف سلا نم يهاط محرىلا ميرك "كلشف لزي. لف هلصىف هفذق

 اقلخ مهظعا هنا ةدايزعم ادوهشو ( انعب مهرخاو ) ادوجوو اقاخ مهلوا ناكف'

 هناح..س هلوق نم حيحصلا ىلع ةحئافلا ىهو 6 ىناثملا,زه اعبس ) ةضاخ ىا 6 كتيطعاو.١

 ©( كلبق ان اهطعا ملو ( هب 1 ميظعلا نارقلاو ىاثلا ن م اعييس كاتبا دقلو ىلاستو:

 لوسرلان ما ةلوق ا ةرقللاةروس يتاوخ ع دربأتو هلقامل ديك أت

 دحا ىلعاهن وءضم لازناب ياا( كملقاس دحر نثرملا تح نه ) ةروسأا رخاملا ١

 هلوق نودضع هقحي كاس نملو هل بيحبتسا هنا ىنعملا لب قش 3 لو كال راخدا ملم
 يي تأ ا 5ُ---



 ]95 دس

 هل لعق نوناعد ا مو هيلع ىلاعت ها 7 هدب وا و ىحدلا لاق 1 ا 5 كنا رفع 0

 ناب ةافانهال هنأ ىقمالو ىهشنا شرعءلا ت يع كما ريبعتلل ةيسام» ءاطعالا رواو كلاق دق

 تاربدال ىهتنمو تاريخال ادم ىا ( امتاخو احناف كتامجو ) ىلوا هيلع لحاف عمجا

 4 انالث سو هياع ىلاعت هللا ىلك هللال وسر اع او ( د وءهدسو نبا ىا ) لاق 2( بتم اهاور

 ىطعءاو 0 ةليلو مال اك ىف ةضإ رش ىا )ع جملا تاولصاا ىطعا 0 ه ربع اسهطعب 3 ىا

 كرسغلا نم ىا )2ع ام هللاك رمش ال َْن ارفغو ( هباحاو ةءارؤ ىا ) ةرقلا ة هر وس م اوحخ

 ةناىلا ةهرالشا هيشو 4 5 ريغ ند وأو اهاها تاكاهملا تائيسلاىا )ا تامودعقملا هّمما نه (

 صتاخمو ةثفملا تحن اذو أ هكا ةمحرلا ى ةكربب ةمود را ةمآلا هله تايصوصخ نه

 ىجل دلا هدرواام عف دناف ءاسشي نا كلذ نودامرفغيو ىلاعن هلوقل ةدارالا هب تقاعت نع

 | ىل عاسجألا عم دداأ بدعبال هنأ مزايف مومعلا هرهاظ كاش هلو لاكشالا هور

 امارفنيدارا لاق نم دعباو لاكشا الف الاو ةمالا هذهنم ىا نيئمؤملا ةاصع ضعب بيذعت

 افطق ذئنيح ةيصوصخال هلا هيف ذا الصا بذعبيال نا ال رانلايف مهنم دحا دلال نا

 امناش نه ىتلا ماظعلا بونذلا ِةلَقَدنم ليقو ةففخم ةلمهم ءاح رسمك و ميم مغ تامحقملا 3

 بئان هنا ىلع عوف رم وهو راويلا راد ىف ةدشلا هلخدنو راثلا ىف اهبحاص محشش نا

 نبا ىا ( لاقو ) ةمالا نم راكلا لهال ةعافشلا ىطعا هنا ىنعملاو رفغ هلوقل لعافلا

 نء اهدعبامو ةي آلا هذهىفىا ( نيتب آلا ىأرام داؤألا بذك ام ) ىلاعت هلوقىف دوعسم
 لصاىفاهيلع قاخ ىتلا ىا ( هترودىف ليربج ىأر ) ىرخا ةلزن ءار دقلو ىلاعت هلوق

 هناحيبس لاقاك ةكبتالملا رئاس ىلع ةحنجالا .ةدايزب صتخمىا ( حانج ةئاّيس هل ) هتانج
 ءاسشيام قلخلاىف ديزي عابرو ثالثو ىنثم ةحنجا ىلوا السر ةكئالملالءاح ىلاعتو

 ردقىلع ةوقلانال ىوتساف ةيموذ ىوقلا دبش هملع هلوش ىلاعتو هناححبس هيلا راشاو

 اهتحنجا عضتل ةكئالملانا هريغو دواد ىبا ثيدح هنمو ةثلا مظعل ةمزاللا ةحنجالا ةدايز

 هركذام اماو هقشل اهظعت اعضاوت وا هنأشل اظفحو هرمال ةنايص ةقيقحاما معلا بلاطل

 ربطلا ةحنجا نم مهوتنأاك تبل اهلا ةكئالملا ةحنجا ىف معلا لها لاقدق هنانم ىلييشلا

 ةقيقحلا ىنعم نم ردابتملا ىهانظلا فالخ وهف ةنياعملابالا مهفتال .ةيكحلم تافص اهنكلو

 ةثالث هل رئاط ري مل هناف ةينآلاب اودتحاو هلو دبا دقو لّقتالو لقع اهفاني ال ىتلا

 هلوق ىنعم اواهجو رضاسألا ىلع ٍبئاغلا سابال هنا نع.اولفغ ثيح ةعبراواةحنجا

 نحل هوك ذك .الاىفو ريدق *ى : لك ىلع هللا نأ .ءاسشيام .قلطا ديزب ىلاعتو هناح.س

 هلق هل هاكح أم هرمعل بذكح ام ىلا ىلا_دتاةبر 57-5 هنا وهو ةالا نضعنأ

 مدد ىلإعت :هللا ىل». ىف لا-ىا ( هنا 2 «تاورىف اهنمو ىا ( كيرش ثيدحىفو )

 اني عما مده دقو ىجلدلا كدا اك ةعباندتلا ءامسلا ىا ( .ةعباسلاف ىغوم' ىأر-)
 رتتحس تسحع صح كما 01كم

00 



 ةصيس -

 نع ) ىوردق هنا اهنمو ىا لوهجما ةغيصب 6 ىوردقو دحا ىلع عفرينا نظامل |
 ( سدقملا تس ءاسالاب ىلد مسسو اهب هيلع ىلاعت هللاىلد هنا هنع ىلاعت هللا ىذر يس |

 ىرذالاو هرارةتسا عموم امهيددحا ناب هفلكتوا ءارسألا ددعت ىلع هل ىلا جات الف

 ىا ) لاق ( ناسنالا باغي نا.سنلان اف ةاورلا ضءب مث و نم هنأ رهظالاو قيدياا ةعباسا|

 هدجبت ا دن :: تردد دهم ةقامتخ : تصمت عع

 -قأ موب لق

 هلعلو ىاضطنالا هلاقام ىلوا اذهو هعوجرو هغواط راتءابوا هناطيتسا عضوم ريغ

 ماض حر ف ىورام ناب قيفوتلا ه>و اذهو ةماعلا كبل ىتأ رام .ةسداسلا ىف "1

 ءامسلا ىف هددحو هنأ ىورام ناو ةسذاسلاىف ميهاربإ| دو ماللاو ةاللصا |هيأع هنأ

 لصاىف م هل ىا ( ىلاءت هللامالك ليضفس ) ملسو هياع ىلاعت هللاىل ىننلاوا كيرش

 "ىلع .كتيفطصا ىلا ىموماي لاق كلذنع بيسم ةعباسلاى هلعجنا ىنءلاو ىخدلا

 جارعملا باطنالو ىا نارا انشا م نا كتي ام دذ ىتالكبو ىتالا_سرب سانلا

 ىا ىنالع د ىحدلا ل صاىفو لوءفملا ةغيصإ 6 هب ىلع مث ) جاردملا كلذىف ةيؤرلاالو

 ( هللاالاهماعي الاع.) ةردسلاو ةعباسلا ءامساانه ركذام قوف ىا © كلذق وف ) ليربج

 كلذ قوفنم لدب هنا هلو ىدلاد فاكتام ىلا جات<الف هاوس هماعيال رادقع ىا

 ىنديوا هيلع ىا راطنس هنمأت نانم باتكلالهانهو ىلاعت هلوقىفاك ءالعتسالل ءابلاو

 ىعو٠ لاقث ) هللاالا هماعبال ناكم ىلاوا ناكم ىلع نالع ىا ننس>ا دقو ىف ىلا

 ىدقفالا دحسملا يف ةكث ”الملا عم ىلدوا ءامسلا ىف مهب ىلص هنا ىورام قال 1 اماما ياا

 لاق لاق ) هنع قيببلاو رازبلا هاورام ايم قل ( هنع ىلاعت هللا ىذر سا نعو.)

 مالسلاهياع ليريج :لخدذا موي تاذ دعاق انا اذيب مو هءاع. ىلاصت هللاىلذ هللالوسر

 ( ىنتك نيب ) ةعومت هفكب برضوا هعباصا فارطاب عفد ىا ىازلاو واولاب ( و

 تمقف ) هلوق هيلا ريشيو ةفخو مايق بيسوا ةبححو فاطلتا برض اذهو ةيتحتلا ديدشتب
 واولا حافب وهو نيركوال نيلئامم نيناكم ىا ( رئاطلاىركو لم اهيف ةرحش ىلا
 وهف رخىف ناك ناو شع وهف رحشىف ناك نا ليقو ر>ثىفوا ر2ىف ناك ءاوس رئاطلا شع

 ةمطقلاوا ةعقلا رامتعاب ركولا ثينات لعاو ( ةدحاوىف ) ليربج ىا 6 دعقف ) ركو

 انه هئينأتنا ىلحلاهلاقات ىرحاو ىلوا هانركذامو ( ىرخالاف تدعقو إ ةرخشلا نم
 ١ لد ازيرا يلع نول نميقل اعالاءاازك لاا تالي امن كلاهما اةث بانل لع
 | يطا عرار ناد اوباما والاه ةرزن ين ةناسلا نق اننا 32
 ظ كب لهااو نيكلا ئكمعإ امهم لاك نار راسعا, امها ىداقلا لاوق اما و هل نكن :مناو

 | يدع ةلالا لع نسلق تيناتلإ يتلا ىلع نآلا بلاشعلاو كلود وردود 0
 مهغلاب سا لاو ثيح عوفدم ناه>و ند هنأ ىلع لدبام سوماقلاىف لب عومسم

 ميلاو نوثلا حتف 5 حتفبو رحشلا نائفاىف بطلا قاقد نم هعمج رئاطلا عضوم

 ومسلانم ة ا#فنخلا امني او ةلمهملا نيسسسلاب توف ةحيص هذءسأ فو كداز ىاوغلا نم
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 1 مو زيد
 ىا ةلءوملا لادلا ديد ( نيقفاخلا تدس ىت> ) ىرخ الاىلا ريمضلاو تعفترا ىا

 .ىتعفر لاك نم ىا  تثشواو ) برغملاو قرشملا قفاوا ضرالاو ءامسلا فرط
 .( ىفرطبلقااناو ) ةخسنىفاك ىفذحتدقو حتفتو ىلوالا نيسلارسكب ( ءامسلاتسسا )

 ددرا ىلا لالاو ىا ةيلاح ةا-جلاو رظنلا ىنء؟ ءازلا نوكسب فرطلاو' ماللا ديدثتن

 ' ىا 6 ليربج ترظنو ) سفنالاىفو قاف الاف ىبر تاياىف ىلق ةريصبا امل ىرصب
 ١ ٌنوكْساو ريب 6( ساح هن 5١ ىنم ادعو ىنع الزان هترصباو ىا ةححدن اك كنأو

 |.( اًنطال ) هل هميؤرل هيهيش هيف تاع ريعبلا رهظ ىلإ ق.قر ءاسك ىا امهحتش ةذدنىفو

 | هتمظع لاكنه ةيشخلا ةدشو ىلات هللاةبيهنم هبعىطلاع اقصال ىا ةزمهف ةلمهم رسكب

 هنال ةححصملا لوصالل فااس هنكل هل_صاىف اًنطال بصن ىلع ءاد ىجلدلاهررق اذك

 اح نك هنع ىلاصت هللاوذر ركب ىلا ثيدح هنمو ساح هلوقل تعءن هنا ىلع عوف سم

 اين هنع ىوردقو !ذه هب موزاب هيما ةيضاق ةينموا ةئطاخدب كر 1 ىتح كي

 نلحلاك طقاس ىلعالا الملا ليربجو ىنئرسا ةليل ترسم لاق هنا فيج هيلع ىلاعت

 هللا د امنا هلال ( ىلع هن احع.س هللاب ةماع لظكو تق رعق : - هللاةيشخ ن ىلايلا ١

 | هللاىلد هعضاوت بابنم اذهو قتاو ىثخا ن 5 معا نوكي نم نالو ءاملعلا هدانعن

 ىشحم ناك اذا ةكمالملا لضفانا ىلع هنن هيبنتو هعابتاو هتمال مبلعتو ممسو هيلع ىلاعت

 | دوجو لامعاعم ةلاسإا كالتىلع نؤوكيناب ىلوا: هريقف ةمضلار وهطظ عم ةنسشلا' اطنخ

 هذ قو كيل ) لوعفملا ةغيصإ 4 ءامسأا باي ىلحتفو ( ةفعلا ققحنو ةينسلا

 (طاو) معا ىلاعت هللاو ىجل دلاركذ ةيهلالا ةرمضحلارون ىا ( مظعالا رونلا ) ترظنو

 اندو برق ىا ةأجافملا اذاب ىندااذاو ةخسن ىفو ىخرا ىا ةلوهمءاط ديدشتو مال مشب

 ناححلاّت لخديبنانع هزئنم بابرالا برنال بانا بابرتس :ىا يبيك 00

 زوك صو ىا ءارلان وكسو ءافلاممغب وهو بصنلاب ( هج رفو ) باقتلا تنم جري

 طيضو فيحصت هنارهاظلاو توقايلاو ردلاهثوف ىوربو ( توقاللاو ردلا ١) هقشىف

 : هللاىجوا م ”)ردتق رهظالاوهو ةجرف عمج ءارلا 5و ءافلا مغب هريغو ىناسملتلا ةيشاح ىف

 بلاطىنا ن,ىلعنع رازبلا رك ذو ) ةحيم ةخسنىف اك ىلا ىا 6 ىجوبنا ءاشام ىلا

 باوصلاو ءار ةفخو ةدحوم حش ءاربلا ىاطاغم طخ ةخسن ىفو ( هنع ىلا عت هلاىخر

 نييدادغيلا ةغل اميز ناتكلارزب لءعملا ةبسن ءارؤفااف ةدشم ىازف ةدح وع وهو لوالاوه

 دتسسملا باص ىرصبلا قلاخلادنءع نر ندا ركبونا ةمالعلا ظناحخلا وهو ا

 خيشلاوبا هنعو ةفئاطو دشار نب ىلعنزي ن.لاو داحن. ىلعالا دبع عمس للعملا ريبكلا

 رمشنب ىحاوتلاىلاو مانكلاىلاو ناهمدا ىلا هرم يخف لخحنرا هناف ةعا محو قتاربطلاو

 نيتنثا ةنس ةلمرلاب تام هظفح ىلع لكّسو ءىط*+ ةشلاقو هيلع ىتلاو ىنطئرادلا هرك ذ هملع

 هيلع هللا لص هل وسر ةمهلو ةملعي ىا ماللادي دشتي ( ملي ناىلاعت هللادا رامل) نيتأمو نيعستو

 حسو



 بيتا مود, قوس
 د 7 وه ا ا ا 02777275710 !: جت ا 2 5: 2 ا ب و: د دس دج

 اهل لاش ةبادب ليريج هءاح 0 تاواصااتاقوا لوذدب مالعالل راتحام ىا (ناذالا سو

 ليربج اهل لاقف هيلع تيعصتساف ) اهيكري نا داراو عرش ىا 6 اهكري بهذف قاربلا

 ملسو هيلع ىلات هللاىلص دم نم هللا ىلع مك اديع« ككرام هللاوف كسا :مالسلا هيلع
 هشرع ىا ( ىلاعت ن>رلاىلب ىذلا باحألا ىلا ) اب ىهتنا ىا ( اهب ىتا ىتح اهكرف

 ىذلا فدولابىا ( كلذك ) ا هءاع ىلاعت هللاىبص ىنااىا ( وهاني ) ىلاعتؤ هناحيس

 هللاىلص هللالوسر لاف باح ا نم ) هجورخ حا ىا 6 كل» جرخذا ) كلانه

 ىذلاو ١) ليربج ىا ( لاق ) ةكّنالملا نم ىا ( اذه نم ليربجاي مسو هيلع ىلاعت

 هنال بابرالا برنمال باجحلا نموا ءامسااىف ىا ( اناكم قلخلا برقال ىلا قلاب كئمب

 تقلخ ذنم هتنأرام كلملا اذه ناو ) ناثدحلا تامم رئاسو نامزلاو ناكملا نع هزئم
 قاخنو ىلاعت هلوةو نوملعيال اممو هناحبس هلوق تحن لخاد وهف ىنعب ( هذه ىتءاس لبق

 ءارؤنم ) هلوةم نع اباوج ىا 6 هلليقف ربك ا هللاربك ١ هللا كللملا لاقف ) نوحلعت الام

 هسكمك هير يمانع هلوش نا اكءلم صادنا لمتحم اذه: ( ربك | اناربك اانا ىديعقدصبا>جلا

 هلاالنا دهشا كلما لاق مث ) كبر صابالا لزنن امو هلوقىف ةكنالملا نع هللا كح نيح

 ا ىلدلا لصاىف عقوو ( اناالا هلاال هللاثا ىدبع قدص باححلا ءارونم هلليقت هللاالا

 ىذلا ىا ( اذه لثم ) ىوارلا ىا ( رك ذو ) ةدمتعملا خسنلل فااخنوهو اناالا هلال هنا

| 

 هلوقنع اباوج ) باجحلا ءارو نم هليقف (رك ذيمل هناالا ناذالا ةيّب ىف ) اباوجو الوق رك ذ

 دم ديب ) نذؤملا ىا ( كلما ذخا مث ) ىوارلا ىا 6 لاقو حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح 1

 رشيلاوبا ( مدآ مهيف ) ءايبنالاو ةكثالملا نم ىا 6 ءامسلا لها ماف ) متالاماقملا ىف ىا ( همدقف
 لداىف مقوام اماو ريدتف امهصيصخت هجو اذه لعلو رغصالا رشيلا وبا ( حونو ) ربك آلا

 فااخم وهف ءايبثالا ابا امهمال رك ذلاب اسصخو هلوق مث ميهارباو مدآ لوق نم ىجلدلا

 ( نيسحلا نب ىلع نبدمم ) رفابلا وهو قداصلا ىا 6 رفعجوبا لاق ) ةربتعملا لوصالل

 ظ بهذلا ةل_بلس ىمسو مهنع هللاىذر :نيدءاعلا نيز وهو بلاط ىبا ن ليغ نا قا

 ظ نامع نيدمم انثدح لاق ثيحهدنسمىف رازبلا ةركذ ىذلا ثيدخلا اًذهىوارىا (ه.وار)

 ىلع هدج نع هسا نع نيسحلا نب ىلع نب دم نع رذنملا نيدايز نع ىنا انثدح دل نا

 ظ رذنملا نب دايز هدنس ىفو هركذف ناذالا هلوسر ملعب نا ىلاعت هللادارا ال لق بلاط ىنا نبا

 هلكاشي و هدضعي امل هتك ىلا هضوريىف ىليهسلا لام دقو ىدمرتلا هل جرخا دقو 0

 ردصلاب ةياور عقوف ى طدلا لصاىف فدحصت دقو لغا ىلات هللاو ءارسالل ثيداحا ن

 )َ فقرعُدلا و هيلع ىلاعت هللا ىلد دنهل ( ماو 1-5 ىا ( ىلاعت هللالك ١ )ب هيوار 8

 اذه ىفام ىلاعت هللاددءر ىخاقلا لاق :ضرالاو تاومسلا لها ىلع ) معالا ةدايسلا ىا

 باجحلاذا باوبالا عيمحنء روم. ىا ( قواملا ق>ىف وهف باجهلا ركذ نه ثيدحلا

 مهش ل هيلا هءدعش و ازا قلطردق هنا الا ةدودحلا مار يا هنققحو رئبلاو عنملا ةخا



 تدي م

 ا 201 عماش !! روس دهام ىلاعت هّنبؤر نم عتملا د دز نم

 ( قااخلا ق>ىنال ) قولا ق ىف رصحن» وهف ىترقغا ىنعملا اماو ارسعيتم هلاثئيتم هيلا |

 ءىربلا قااملاىا ( ءىرابلاو ) ىنممو اسح ىا ( نوبوجحلا مهف ) كلذ نع هزنم هنال ْ

 هرتسسإ ىا ( هبجحم امج هزنم ) هامسم نعو ىا ( همسا لج )) نيقولخلا ةباثم نع
 ىا (ردقع طيحناعا ) باح عم نيتمضإ ( بجحلاذا ) هقحىف ايبود هلعحمو هقلخ نع

 با مج نيتمضب ( هب نكلو ) رصبلا ةساح قاطن تحت لخاد ىا ( سو إ دود

 مهنيعا ىا ةزمهلا حتش ( هقلخ راصبا ىلع ) هبا ن وكيدق ىأ ردص«» نوكسف حتشاو

 6 ءاشاع ) ريسفت فطع 6 مهتاك ارداو ) ةئطابلا مهنيعا ىا ( مهرئاصبو ) ةيهالظلا

 ظ ( ءاش فيو ) روهظااىف هلامكل ىا روتلا هبا ثيدحلاىفو باحملا عاونانه ىا

 | باتكلا ىف ىا ( هلوقك ) باجحلا قاعت تاقوانم ىا ( ءاش ىتءو ١ بابلا اذهىف ىا
 | دوهشو انتيؤرنع نوءونملل ىا ( نوبوجحل ذئيكب مهر نع ) رافكلا ىا ( ممناالكإلا

 نيدو رايغالا نيغ نع اديا>و انتباعر نيزو اشانع نيعف مناف نين. والا فالخم انثردق |

 بارعالا ىلع هعفرو ةياكملا ىلع هرج زو# ( باحأا ثيدحلا اذهىف هلوقف ) رازوالا

 هب بح با هنا لاش نا بحي باجألا نم كمل« جر ذاو)٠مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقىف |

 ( هن ودامىلع ) ء ءاطلا ديدعتب ( عالطالا ء هتك الم نم إ) هيهاظ بع ل ىا( هءارونه |

 توكلملانا قس دقو 6 هتوربجو هتوكلم بئاوعو هتمظعو هناطاس نم ) هتطاب بس ىا |

 لوق نسحاامو ةغاابملل تولءفلا ءانب نا ىلع ءانب ةءظعلا لاك تو 5 و ميظعلا كلملا وه

 كب. نا ىلاعتو هناح,س هرهق دوجو ىلع كلدي ام * ءاطغلا اذه فشكىف ءاطع نا

 ىنملا اذه ىف اوينطاو ىنملا اذه ىف اودشنا دقو * هعم دوجوع نبل دنع" |

 ٍباحجمحلا نع ىقرث دقف * بارسلاك قاخلا رمدنانه

 ٍبارتتا الو داعتا الب « اقر هارب دوجو ىلا

 باودلا ىلا ىدهي كانه * هاوس هب دهاششي مو

 باطل اىلا ريسشم الو هيلا هب باطخ الف ظ

 ليربج لوقإ) ثيدخلا سفن ىفام ضعب نه ىا ( ثيدحلانه ) هانرك ذام ( هيلع لدبيو ١

 ىلع لدف هذه ىتءاس لبق تقلخ ذنم هتيارام كلملا اذهزا هتارونه جرخ ىذلا كاملا نع |

 ةيحتم تاذلا عن تاقواحلاب صتخا لب 6 تاذلاب صت# مل ) هقلعت ىا ( باجحلا اذه نا |

 ىنععب لب باجحلاب بح بالا كلذ نا ىنمعال تادوجوملاب ةيجتم تافصلاو تافصلاب |

 دوجوملا ن :.ع اهدوهشن و قا تافص دوهش ن 1 قالا دودجاوبلا اود د:>| تاماكنلا 5 نا ظ

 ةينورخالا تاحردلاو ةيوسدلا تاوهشلاب ىلاسعت هللا لع بحبو مهم : قلطملا ظ

 ةيمدعلا راغالا نم كلذ لكو بالا اذهىف باح معلا مهل و هنمو ةياعلا تاماقملا وا

 مهبرإ اوه و مهتداداو مهسفأ نع اونفا منع باجحلا حذرا ولو ةيمهولا تادوجولاو |

 (ناف)



 ١ ش
 | تافصلا ف ءانفو ىلاعت هللا الا لعافال مهلوق هئمو لاعفالا ف ءانف هحوا ةثالث ىلع ءانفلا ناف
 ءانفو ىلاعت هللا الا ةقيقحلا ىلع ملكتمالوريصبالو عيتسالو ديمالو. رداقالو ملاعالو ىحال هنمو .

 ىنعملا عن بلا اذهىف اودشناو هللا الا قالطالا ىلع دوجوم آل ىا تاذلاف
 ءاقبلا نيع هؤانف ناكف * ىف مث ىف مث ىنفيف

 نك لوف )كاد نود تانناكلاب الراعي وكذا نك 4ع ةلذو)
 اهنلايرلافا ال لين اهتزت ايلا دوالي دعا[ وهنا لب قا تخل )اطال !ةوكعافل
 اهريغ دنعال ىا (ىلاعت هللاصا نودجي اهدنع مهنا) هببسو ىندي «و ةكئالملا ملع ىهتت
 ىلع لمحت نمحرلاىل ىذلا هلوق اماوإ اهءاروامع نوبو< مهف ىا (مهلع اهزواجنال)

 سهاظلاو خلاف بصنلاب اذك ( ام اسما وا نمحرلا شرع ىلب ىذلإ ىا فاضملا فذح

 بق دالاةريوطألا ولة انمار لفعا قار جنم .نفطق هلا فالس الز لجل و ءاستف سلاما كا ناو ع نتي
 قئاقح ىدايموا هتايا مظعنمرل اماما ىلي ريدقتلا نا ىلا ىجلدلا بهذو ماقملا اذه مارع
 أ| لاقك ) هتانونكم رارسانم ىا (هب ّماعا وه ا#) هتافصو هتاذب ةقلعتملا ىا 6 هفراحم
 را ليف ننيدعلا ىو يله لكأ كي ىلا لاما ربل فاشل [ دع كايكيساف فال ال

 لاحلاب ملعا ىلاعت هللاو لالا ةداراو لالا دابا ماشا ا قلل اون رهانات

 ةغيصب (عمس نا ءيهاظف)) مدقتاك (ربكا انا ىدبع قدص باجل ءارونم ليقف هلوقو)ل
 هللا ءالك نطوملا اذهىفل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر عمس ىا ىحلدلالاقو لوهخلا

 همالك عامس نم هيفام عم بابلا اذهىف لاكسشالا لوأيف تلق (باجح ءارو نه نكلو ىلاعت
 ناجل ناك امو كانتا كانك 2 وتب نو" ةبهلز عراك مهوب ةروصحم ةهج نم
 ىحولانال ةفشاكملا قيرط ىلع ىحولاب دارملا ناف «باجحح ءارو نموا ايحو الا هللاهملكب

 ىفوا مالسلا هيلع ىسوم ما ىلا ىجوا م تلقلاف فذقلا وهو ماهلالاب اما ءافخىف مالعا

 رشبلا نوكي نا باجح ءارو نم هلوقبو هدلو حيذىف مالسلاهياع ميهاربا ىلا ىحوا امكمانمل
 هارب الو هعمسس ناب هيدمصلا تاذلا دوجو دوه_شنم هعناملا ةيرمشبلا باح ءارو نم

 عضوم نع اعضوم لصفب ابا كانه نا دارملا سيلو مالسلاو ةالصلا هيلع ىموم كاك
 اكتمل رز يسم هيفا .التول نب نمت املا قل اراه وك راسنا ةوب ناجح | هيل ناكر ىلع دال
 «ءاربالا) رشبلا ىا (وهو ىا) فنصملا لاق اذلو باوصلاب ماعا ىلاعت هللاو بانلا اذهىف

 ناف) هرصل نع ةياذالاشانا( هور نع هعنم ىأا (هرصن بمحا) ىلاعت و هناعس قحلا عا

 هنا لمتيف) رصبلا نيعب ىا 6 هبر ىأر ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمت نإب لوقلا ح<
 | تقولا اذه ىا (اذه دعب نطوملا اذه ريغىف) هآ ر ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىا

 ظ ئطلدلا:لضاىفوأ (هآ را تس: هرتصب نع نادل عفر) هنا ىنمم نامزلاّن م, ىا (.ةلنقوا 2

 ؤ

 مس لل لليل ايي يي 222 تل بسسس * 5 3

 30 ها ا 3 يح ك0 - 7 3 دل - - دس

 باها مفرب صتخ الذا هئيعب نيحلا كلذىف ةادو هنأ نم عنام الو لوقا ( ماعا هللاو) هأ رف ظ

 ( نايعالا ىلع ين الاك نايعاا ةدارال نامز نود نامز الو ناك« نود ناكم ىياقنلا فشكو ا

  22١يراقلا لع « 0١)



 -. اتش ده
 فيك * هلوق ىهو اهركذا نا تبيحاف ءاطغ فدك ةلخجاىف بجوت مكح ءاطع نالو

 رهظا وهو 'ىث بج نا روصتي فيك ما * ؛ىثلك رهظا ىذلاوهو 'ىث هبجب نا روصتي
 * 'ئش هعم سيل ىذلا دحاولا وهو * '؛ىث لك دوجو لبق هاظلا وهو لب * 'ىش لكنم
 1 لة يحام هرتيبل هروح ولذأ, «اهرلا نلفكلا عوغل ثمنا ادب |اهناو بوج, نينل قحلاف
 هدابع قوف ىهاقلا وهو ىهاق هل وهف ءىُشل رصاح لكو* رضاح هدوحول ناكل رئاس هل ناك

 تلغي ىتح مدعلل ىلاو امرح هب نوطتحم فك الع هب نوطيحال ىللاعت هللا لاق اذاو * ىهتنا

 ٌتقرحال اهفشكوا روهظلا ملاعىف دوثلانم باح فلا نيعبس ىلاعت و هناحس هلل نا من مدقلا
 لطاب ىا ههجو الا كلاه ءىُش لك ىلاعت هللا لاق دقو هرصب رون اهلا ىهتنا ام ههجو تاس

 دوهشلا بابرا ضعب لاق اذلو نامزو نأ لكىف نافرعلا باب را رظنىف ناذو لحمضمو
 ةياغنم وهف * رايد هريغ رادلاف سيل راطثلا ضعب لاقو دوحولا ىفام هللاو هللاىو_س

 ءاهلاك هريغو رخا هتيلزا نيعىفو لوا هتيدبا .نيعىفو ىهاظ هنوطب ةياهننءو نطاب هروهظ
 باوصلاب ملعا ىلاعت هللاو باررالاب رو باررتلل اثالاو بارشلاق اشم رظن فبارسلاو ءاوهلاىف

 2 لصف زي

 "اول نمساتاو ةيامحلا ا < تللا ]تاجا مث ) بابلا اذه تاقلعتم نه ىا

 (هدسجوا  طقف ىا ( هحورب ءارسالا )ل عقو ىأ © ناكله ) نودهتحلا فاخلا ىا

 رخآ لوق اضيا هيف جردنيو همالكف أيس اك هضعبىفوا هاريس عيمجىف هحور عم ىا

 فقونلالوق اذكو نيتباورلا نيب اع ةظّفن .ةيصو امانم ةسه نيت سمح هب ىرسا هنا مهضعبل

 ىف ةيزوملا مامالا هاكح بيغ لوق وهو امانم الو ةظّ لاَغ الو هب ىرسا لاَقب نإ
 ناظقيلاو متانلا نيب ناك هنا ربخلا قرط ضعبىف درو هنا ههحو لعلو ىدهلا هباتك لئاوا
 : ف

 ثالث فئاوطل ىا « تالاقم ثالث ىلع ) هلوق مظتنيف ةلاقملا هذه ىلا تفتلي مل فنصملا

 فاطعوا هلبقامم لدب (مانم ايؤر هناو حورلاب ءارسا هنا ىلا ةفئاط تبهذف) هلوش اهلصفاك

 ( قح ءايسنالا ايؤر نا مهقافتا عم ) ماملا لاحىف نوكي امنا ماقملا اذهىف وهذا هل ريسفت
 ىلاعت هلوق هيلع لديو مهريغ ايؤر فالخ هب لمعي ىا (قووالا كنك نبع تبان ىلإ

 اذه ىلاو) مهمواق مانت الو مهنيعا مانت ثيدحو كحذا ىنأ مانلاف ىرأ ىلا ىناي ةياكح
 وهو هنع ريرج نباو قححسا نبا هاوراك ةياحصلان م ىا (هنع ىلاعتهللاىضر ةيواعم بهذ

 ىلا هبتك هل بتكامنا لبقو ىحولا ةبتك دحا وهو حفلا ةلسم نم |هالك نايف سبا نبا
 كلذو تام نا ىلا اكاح اهب لزي ملو هنعىلاعت هللا ىضر رمع نهزىف ماشلاىلوتو فارطالا

 هدنع ناكو: امهنع ىلاعت هللاوضر ىردخلا ديه_سوباو سابع نا هنع ىور ةنس نوعبرا

 لاقف هرافظاو هرعش نم 'ىثو هصيشو هؤادرو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رازا

 ف وتعك )

 ناكو ةيلغلاب ارابتعا ةظقيلا مهضعبو مونلاب هنع مهضعل ربع اذلو هما ةقيقح فرعي



 ا

 عضاوم اودشو قىئارخم اوشحاو هرازإب قورزاو ةءباورىفو ىنو>رداو هصيقىف 117 ا
 |١

 هن شتا د

 كلذ لثم ىا 6( ىو ) نيمحارلا محرا نيبو ىنب اولخو هرافظاو هرعشب ىنم دول

 ىا «هيلاو) ةظقيلاىف ناك هنا وهو «هفالخ هنع روهشملاو) ىرصنلا ىا 6« نسحلا نع)

 مهل وقل ىا (مهتحح و) ىزاذلا ماما راسي نا ىا («قكما ندم راشارإل لوقلا. اذهىلاو

 ةلالد 35 اللا نخاف ذا ةرصهاطظ لكا كامرا نا ايورلا انلعح امو ىلاعت هلوق ) مانم ايّؤر هلأ .ٍ

 ذا ةيضقلا قيدصتىف انا#*او ءالتنا ىا 6 سانلل ةئتف الا ) لاق ثيح ةظقيلاب ناك هنا ىلع |

 ةاطيساتلا و. لكيفؤتلاو لاعلا وز قي وقل فق دو يفاصتمتلا رسال ورا نيقك< كت نافل دير ليك
 اهنال اه اهتمت: لعل وا ةيؤزلا ليم ايؤ زلاذ: ةظقبلا لاح ىف: ناك اذاءالا , ةكتتفالا هنا واللا خم

 هو اهشدصتو ايؤرلا قيقحت ىا فاضم ريدقت زاوح قبس دقو ايؤرلا ىنعمىف اهتبارغ نه

 مهنم ةفئاط تيهذو ىليهسلا لاقدقف ةيؤر ايناثو ايؤر الوا لج هاذ نقلب اىزيلا ردي عمج

 ناك ام هيلع اريستو هل ةتطوت همونىف امهيدحا نيت ناك ءارسالا نا ىلا ركبوبا انش
 ةيرمشلا ىوقلا هنع فعضت ميظع هناف ةو.نلا يما هياع لهسل ةقداصلا اي ؤرلا هنو ءدب

 عميدق ئراجا حرش ايي ءلياةعئاوو ميظع هلوهزال ايؤرلب هيلع لهس ءارسالا اذكو

 ىف ةرمو همونىف ةرمه نيتىم ءارسالا ناك اولاق مهناو ءاملعلانم ةفئاط نع لوقلا اذه

 تارىم ناك ىجورلا هؤارسا لاّشنا دعبالو ىهتنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هندس هتف

 كلتل اقيقحت ةدحاو ةرف ىدسمحلا هؤارسا اماو تامانملاو تاظقبلاف تافشاكملا راشعاب

 ةياماؤا عم اذه تاحردلا رباسو ةيؤرلاو مالكلاب ةلصاخلا ةدايزلا عم تالاخلاو تاماقملا

 هلوق ليلدب ةكم اولد هباحصاو هنا ةيسدحلا ماع ها رام اهب دارملا لبق دق ايؤرلا انلعج امو

 ةنفدرادعبم ايلنيشلاالا مزايا يميل ار عداو او وت زلنا وع ب يتلا ىدظ جناب لا
 ىلاعت هلوق ليلدب ردب ةعقوىف هاراموا دعب اهلخدف ماعلا اذهىف لش مل ليقف اونتق هنع

 مهوي وهو ةيبيدحلا ماع اها ر ليقو ىحلدلا لصاىف عقوو اليلق كمانم ىف هللا مهكدإ ذا

 اال زك امو لب كرام: مرج هللا وع ابا فيطلب يعد ناسك ناش بلا
 اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعنع / ريرج نباو ق#ا نبا ةياورنم هوكحام اضيا مهتححو

 ةرجكلادعب الا اه لخدب: لةنا ةلطسو «ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هللالوسر دسج تدقفام

 هنا هشالاو ةكمب مالسالا اشف نا دعب قححسا نبا لاق امك ةئثعبلا دعب ةكمب ناك امنا ءارسالاو |
 هاا زغب هع اكلم يتق ةاوؤ راوابا سل اعلا وون برها كنون نرسم اودع زاك
 مهتحو ىا (هلوقو) لوقنملا جاجتحالا ىف رهظا وهو لوءفملا ةغيصب ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 (هنعىلاعت هللا ىضر سنا لوقو رج اىف لاق امبرو ميطخلا ف ىا ( مان انا انيب ) هلوق اضيا
 ةصق ىا ( ةصقلا ركذو مارحلا دهحملا وف مان وهو ) هئيدحيف هلوق اضيا مهتححو ىا

 ةفمفدلا رخآ ةظقيلاىف ةصقلا عوقو ىفانمال ةلهولا لوا ىف اما هنوك نا هيفو ءارسالا
 رجحلاب اناو تظقيتسافإل ةصقلا ىا (اهرذا ىف) هنع ىلاعت هللاىضر سنا يا «لاف مث )



 - ناقل شا
 َّق اونتسالاب نم: "7 ناك ١ امع راعشتسالاو راضحمسالا ىه ظاقتسالاب دارملا 0 هقو فو ناز ىلا ّْ

 ' مظعم بهذور) هعوقو تقو هظاقيتساو هعوجر لاحىف همون نا لاح عم راربالا ماقمىف

 نود حورلإال حورلا عم ىا (دشجلاب ءارسا هنا ىلا) قلخلا نه ىا 6( نيملسملاو فاسلا

 (قحلا وه اذهو) مانملا دض ىهو اهنيكسست زومالو فاقلا ب (ةظقبلا فو ) دسحلا

 هللا ىضر نسناو) هللادبع نباىا (رباحو سابع نءا"لوق وهو) هلها دنع تباثلا ئا

 : نبا ىا 6هنع ىلاعت هللاىضر رمعو) ناعلا نبا ىا (ةفذحو) كلام نبا ىا (هنع ىلاعت

 ةعصعص نب كلامو ةربهىباو) بامصالا نم قيسام ىلع مدقب نا هقح ناكو بالطخلا

 جف ( ةح ىباو ) ءريغو سنا هنع ىورو ةرصبلا نكسس ىندم ( امهنع ىلاعت هللا ئضر

 ىراصنالا وه لبق (ىردنلا ) ةتحتلب ليقو نوآلاب لبق ةدحوم ديدشتو ةلمهم ءاح
 هلال رمع دعب اكط هلا ةراطل ناكو هنع ىلاعت هللاىذر 6افاوهللمم ناو هربغ وه للقو

 ( كاوغلاو ) مهنع يلاعت هللاىضر ةباوصلا ركذ 3 هبو ةعبرالا ءاقلخلا دعب ةباهصلا لضفا

 سابعنباو سناو ةريرهىبانع ىوري ليلح ىيات رسفملا ىخبلا ىلالهلا محام نبا ىا |

 ناسارخ ءاهقفىف ىزاريشلا هركذو نيعم ناو دمحا هقثو مهنع ىلاعت هللاىضر: رمع نباو

 هللا ىضؤ -ساسع ننانع ىوزت اريج نب دنعسو)ا هريغو ىناسارلا ءاطع بامان

 ةناعد نبا ىا (ةداتقو) ةئسلا ةئالا هل جّرخا اديه نابعشفف لتق هريغو امهنع لأ

 دز نباو) ىرهزلا ىا (باهش ناو رسكتو ةددشملا ةيتحتلا جل (ببسملا ناو )

 (قورسمو)ىخنلائا 0 ىرصبلا ا (نسحلاو)) هيف ملكم وهو ملسا ننا ىنا

 نمايتفلاب ملعا ناكو امهنعىلاعت هللاىضر ذاعمو ركب ىنانع ىو نادمهلا عدجالا نبا ىا

 لاف دجو من اريغُط قرس هنا لاَش ةيناكلا .داهزلا نم وهو ةتسنلا ةمئالا هل جرخا يرش"

 امريغو ىخع أو ىعشلا هنع ىور ايقوكاواهتاغ اجرنا كلف هتنث ةشئاع تناك دقو اقورسم

 قأيسو ىضابا هنكل سابع نبا ىلوم رسفللا ىا (ةنركعو) ريبج نبا ىا (دهاجو)
 هللامهحر نيعباتلا ءالجاْنم مهلكءالؤهف ارغصمنيملاب (حيرج نباو)) هنايب ففنصملا مالكف
 اهيلا بسن امم قيسام ىفاسال وهو اهل راتحلا اههذم ىا (ةشئاع لوق ليلد وهو) ىلاعت

 ةفئح ىلا لوق اذه لاش ثدح ءاهقفلاو ءاملعلا نيباهأ عئاش لامعتسالا اذهو اهنع ىكحو

 فاصملا ىلع ى هطدلا ( ضارتعا لطب ادهمو كلذ فالخ امهنع 0 و هللا امهمحر :كلامو

 امانم ناك هنا اسفنا هب ل هدسج تدقفام اهلوق :ليلدب ةظَش ءارسالا نوكي فيك هلوش
 لوالل ةجح هنوك عانتما عم نيبهذملاف هل فنصملا ةءاكح نم ىلا » هقلشامل ا نويتدمو

 انمدقام ىلع لدي امو ىهتنا بقاث مهف ىذ نم بيرال وهس هناف هل البلد ىناثلا نوكو

 ةفاللا ةلئسملا هذه لثمو ةيريصبلا ايؤرلا تلاقو ةيرصبلا ةيؤرلا تفن اهنا اهنع

 ) ىربطلا لوق وهو ) ةيمانلا ةلاخلا فالخم ةظمللا ىف ةيضقلا تناك اذا الا روصتتال

 ا ىا (ةميظع ةعامجو) بهذملا بحاص دمحا مامالاىا «ليشحنااوإل ريرح ن دم ىا

 )هر



 هلا ص
 نيئلطلكتللا ب نشل فلنا طايبؤتفلا زم نراك تاك فيت رجا واسعا نرار) نكال ةذار
 نيبال م[ زااطالا ناك )2:ةيهفطخلا كاياؤؤلا هتان“ نيمماؤل منا حرر 6 .ةظئاذمت اهلااق وأ نااوتالطلازو

 | ءاىسلا ىلاو ) ىدهقالا روعسملا ىلا مار ا رسم ا ىف هظش ىورب 4 سدقملا تب ىلا ةاذَش

 هدنعب ىرسا ىذلا ناس هلو اواو ) ةلزتءملا لوق هنشي اذهو امانم ىا 6 حورلاب

 لم )ل هلوش فصلا هنيبام جاجتحالا هحو : : ئصقالا روسملا ىلا, مانا ,ىعتملا م الل
 قفز سوما ىلا”( ءرتشظكتلا 5 يشيع لا عق و ىذلا ءارسالا ةباغ ىصقالا هسا

 رادصتاناو وعملا «ناول مد قتلو كالا ىلع:ةغاس هزيسلف ناك ثيح ةدارالا

 ( دم ىنلا فيرسشتب ) حدمتلا عقوو ىا 6 حدقلاو ) ةلامتسالا قيرط ىلع هنادعانم

 راهظا عقوو ىا ( هل ةماركلاراهظاو ) هسفن ءارسالاب ىا ( هب ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هصوصخم ىصقالا دعتملا ىلا ىإ 6 هيلا ءارسالاب ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل ةءاركلا

 ديازىلا هدسحل ءارسالا ناكولو ) ءارسالا ىفثلاثلابهذملا ىلا نوسهاذلاىا 6« ءالؤه لاق )

 6 حدللا ف غللا) هيف ءركذ ىا ( نوكف ) هباتكىف هناعس ىا ( ءركذل ىصقالا دج لا ىلع
 ةصقلا هذه ىف نامعالا ناك نا كلذو كلا لولا ةيكاض مدع نم.هحدم ماقمىف ىا

 هللا ىلص هناىف ةثااثلاو ةسناثلا ىا ( ناتقرفلا هذه تفاتخا مث لل ة ةعلاو ؛لاثن انكلا عومج اتبان

 هللا ىضر هريغو سنا ثيدح ىفف )ل م : ليقف 6 الما سدقملا تدب ىلص له ) ماسو هيلع ىلاعت

 ةكتالملا عم ىلص م طاسو هيلع نلاغعتا ري هنأ قمسو ءام دب الا ىا 4 هيف هنالك نه مده مهنع ا

 ظ

 ناعلأ نبش ذح « هيف ىلص ماسو هيلع ىملاعت هللا ىبص هنوك ىا 6 كلذ رككاو ) عما نم عنمالو
 أ مالسلا امهيلع ليريحو ىلا ىا © الازام هللاو ) هنع دمحا هاور ام ةشذح ىا 6 لاقو

 قايل رو نام اه يا وابفا اصير قاسي ار دابثإلاةمردو ذوو: عدها ة رولا ياللا لو طالق)
 مْ هنو هندنيملا» نه هولا يلا و روهسملا نواب قئاللا وهام ىلع هيف هتالصو روييسملا بان

 ىغاقلالاق ) ظفحن ل نم ىلع ةجح هيتضورم و ىفانلا ىلع مدقم تنثملا نا ةررقملادعاوقلا نه

 0 ءاتيتسا 1 هللا ءاش نا ج تاز كنا لان (اةهواوم قلاب بطال 41 كلا ديغمو

 اذه ىلعو ىا. © هيلعو اهلك ةصقلاىف حورلاو كلاحط با سا*ةاعأل ملعا ىلاعت هللاو ةلزنم

 ءازسإلا قطة . الاةلالد نا هتباغ اهعيمج ىلع امهعوم ىا ( زاخالا ع 0 لا: لدت)

 ؤ ةلالدو اقفانم وا ارفاك هدحاح نازك عطاق صن ىصقالا ري_عسملا ىلإ مارخلا نوسملا نو

 ةدزكتما ينط قف دا> ولا نيساوقا تاق" ماسقمو) لرهتتلا فؤتسب ل“ الملا لا ةا رشا وازغ ؟تداشاإلا
 3 هسلع رصصتقاام ىلع هلقام ىلع فوطءم عفرلاب 4 رامتعالاو ر) اقساف اعدتمم قو '

 رسا تبث اذا ىنعي ةسياقملا هب دارملاو رابخالا ىلع فطعلاب ارورم نوكي نا دعسالو

 أ ةنو ا سالب اواو“ ازا كوسلا نواس وكمل زال اري ءارتام فقر مولا
 © مهالظلا نع لدعبالو ) ةردقلاو ةدارالا قلعت ىف امهب قرفال ذا ةنماثلا ثيداحالا

 ا ىا )ا ةقيقطاو 2( ةدراولا راخالاو ب الا ةلالد صهاط نع فرصلالو ئا كارؤخلا ةغيصل /



 د شالا دكا
 ىفزا امهيف ىا 6 ليوأتلا ىلا ) ةيفرعلا ةدارالا عم ةمضنملا ةيوغللاةقيقحلا ةدارا نع الو

 ىا ( هدسح ءاريسالاىف سيلو ) ةيعرمشلاو ةيلقملا ىا 6« ةلاحتسالا دنع الا ) اهدحا

 ليوأت ىلا جاتىت> القعالو امرشالىا 6 ةلاحتسا هتظَقب لاحو) هحورو هندبل لماشلا

 هدبع حورب لاقل امانم ناكول ذا.) هلاح ةظّو هلامح لامكب نوكي نا نيعتب لب هل امىف

 6 هلوقو ) هدابعنم هدارفا لاك ىلع لوم هقالطا بسحي هنال ىا ( هدب لش مو
 رمصن حورال سيل ذا 6 ىفطامو رصبلا غازام )ا هلوق امانمال ةلغَشب هنوك ىلع لديو ىا
 نايغطلا مدع دعبالف هلا هقيقحال ذا ماسلا رصل عيز مدع حدمبال اًضياو ةريصل لب

 هيماام زواحامو هبر عم هيدا ماقميف الاعثالو انيمي هرصب لامام ةياالا ىنعمو هلاك نم

 تايا نم ىأر دقل ىلاعت هللا لاق دقو 6 ةبآ هيف ناك امل امانم ) ءارسالا ىا 6« ناكولو )
 اهنع مهراخاو اق> ءايدنالا ايؤر ناكزاو ةداعللل قراخ سما ىا 6 ةزجمالو ) ىربكلا هير

 غاسا نم ءافعض هب دتراالو ) هرابخا ىف ىا 6 هيف هوبذكآلو رافكلا هدعبتسا امو ) اقدص
 تامانملانمر) لالاىا ( اذه لثم ذا ) هارسا ءايناىف ةنتفلاىف هب اوعقوالو ىا (هب اونتتفاو

 برغلاىفو ةرم قرسشلا ىف ريس هنا همونىف ىرب ساناادحا نال لاحلا نم دعنال ىا ( ركسال

 داعتسالاو راكتالا ىا (كلذ نكي لب ) ىلوالا هلاح كدش ملو هناكم نع لوح ماوهو ىرخا'

 امنا ) هارسانعىا ( هربخ نا اوملع دقوالا مهنم ) دادترالا عوقوو ةلاعسالا نم هدعو

 4 رك ذام ىلا ) اهضنم ءريخ نم اذخاىا 6 هتظَش لاحو ) هحور عم ىا ( همسج نع ناك

 ثيدللا ىا 6 ثيدحلاىف ) لوهجملا ةغصب هنا ىبلخلا لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا

 ٠ اقل اوال قل ىلا 1 قش تحب ءيسنإلابةيقؤاؤس نك اذ من )10-2 ىلا قال واواتملا
 السهلي. ةافانملاّنم مدقتاك نسا يغب ىا 6 هريغ ىوزام قع ءاععلاف وا سنا ةياور ىف )
 هتالص ركذ هلوق ىلع فطع ( هل مالسلا هيلع ليربح ءرج ركذو ل امهعمج هحو ىنلال ذا

 ىا  جارعملا ربخو قاربلاب ) مالسلا هيلع هل ليربج ءىجم ركذ نمو ىا ةيناسلانمب رورجملا

 دوعصلل ماسلاك جورعلا ةلا. جارعملاب دارملاو ءارمسالاب ءامسلا ىلا هجورع لاح ربخ ركذنمو
 كعمنمو لاقيف ليربج لوقيف تنانم لاّشام دعب-ىا 6 كعمنمو لاقيف ءاععلا ماتفتساو )

 ةالصل اهلع هتاقالم نمو ىا (ُهاقلورل تاياورلاىف تالالدلا نم اذه لاثماو ىا (دمملوقف)

 ليصفتب هعم ءايدنالاريخ- ىا ( هعم مهريخسو زل اهفانصإب ءاعسلا ىف ىا ( اهيف ءايبنالا ) مالسلاو

 لوق بيحرتلا لصاو ةخلىف اك هل مهتيحنو ىا © هب مهحرتو ) مهالاح نيستو مهتاماقم
 ىا 6 هتعجارمو )ل الوا نيسمح ىا © ةالصلا ضرفىف ] هتصقو ىا 6« هناشو )ل ابحرم
 امهيلع ىسوم ةدعاسم عم ىلاعت هللا ىلا هتعحاصوا اهفيفخحت ىف ىا 6 كلذىف ىسوم عم رث هتملاكمو

 تاياورو ىعدملا اذه ىلع ةحيرص ةلدا ىا 6 راخالا هذه ضعبىفو ) كلذىف مالسلاو ةالصلا

 ( ىديب ليربج ىنعي ذخاف )) هنع ىلاعت هللا ىضر سنانع نيخخثلا قيرطنم ىبملا ةحيست
 | اهنزاط ليربح لاق ايندلا ءاعسلا تح املف ىا 6 ءاعملاىلا ىبجرعف ال ةاورلا ضعب نم ريسفت

 (عفا)
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 كندا: ةدونبا راش ىلعو اةذوثنا اهنيعا قل دغاق/كج زا ذاراجدلا:ةاهسلال انزولع مق اهيافإ متنا

 اهريرصىا (مالقالا فيرص هيف عمسا ىوتسع ترهظ ىتح ىب جرع مث هلوق ىلا ) هلوطب

 هنيبو هنيب لزب ملف ىسومب رف عجرف ةالد نيسمح هيلع كانه هللا ضرف دقو ةياورفف اك

 ىا (ةنخلا لخد هلاو ىهتنملا ةردس "ال لصو هناو) نوم نهو 1 ح هل لش قدح

 ىجلدلا لاق كسملا اهءارت ناو ٌؤلؤللا ذبانج نم ىا «هركذام اهيف ىارو) ىواملا ةنج |

 اوحالو+ لمتنا ةطلتحتم نكلا نازفا: مال نعافل زتلادب اليد ضيم اههرداك ةحررسالل

 كلاه اهيف حيرص فراصو 9-5 ليلد لدب نا الا قاربلا نع لوزنلا مدع ىهاظلا نا

 ىنلا اها ر نيع ايؤر هل ىراخلا.ءاوراك ىا (امهنعىلاعتهللاىضر سابعناا لاق) كلذل

 اق ءاسالا ايؤر ناك ناو ىا (مانم انم ايؤرالر# ةلظقيلا لاحىف ىا «ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 تاياورلا نيب كلدب عملا ندع كام عبس ىلا جار ءلا ددعتب لبق دقو مارملا توسُف

 ةازجلا اند قكانزوبا اع ثيدحفف ىا (هيف) ىرصنللا ىا (نسملانعو)

 ىأر هنا ىوونلا لاقو ميلا نوكسو ةلءهملا ءاملا رسكب 6 رجا ىفؤئان انا انيب) الاسم هنع
 تفيلا ومدحت مليققت ناكسنالاب ل ردا كفا ابن ا لاش هز ببو !ا7 لو( نيفتاملل ابا تن
 دارب نا دعس الو ناظقيلاو مانلا نيب 5 هنا قيس دقو اذه ةعيس ليقو عرذا ةئس 0

 كلوا فرانس نك ا د هنأ ىلع هنع هب ربعي دقو ملال لا هنيه ىلع هناف مهلطضلا منا

 ( ف نم ليربخ قءاجلا نك لاف سلاح انا ان ىود هنا عم ةصقلا ندا ف 0 و 1

 هللاىلص ىبنلاوا نا ىا 60 55 نضع تادف اكتب اا ملفي تل تمعن: )ينوب كلا
 تاغل عبرا هيفو دارذالا ةخيصل (ىذضعل ذخاف ةئثلاثلا ىف لاف اثالث كلذ) ماسو هيلع ىلاعت

 رووا كيلا ىإ فاوكبلا عم نيعلا مضو ان لكسب اسرع زلطبقلا مض عم نيعلا 3

 ليربح ةهازنل ثيدحلا اذه ةد ملعا هللا ىطلدلا لاق (دحملا إب ىلا ىنرخ ل ىقفرم

 ىنملا اذه نيايلح نيماما قيرطنم تبث اذا هنا ني الو ىهتنا كلذ هب لسعش .نا نع

 اة تل وقت ؟لحيزرلا للجولة طق دما قفط لع راع يح ةلانطما

 سبل اذهف ةيفيكلا هذه مانملانم هءاحصا ضعب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبلا هيندقو هبقعب

 نا ليق دقو ةيصوصخلا لامك ىلع لادلا فلكتلا مدع قيرط نه لب بدالا ةلق باب نه
 ةيوقتال ةدعاسملا ةيسانملاىف ءافحالف دضعلاب ذخالا اماو ةفيطل ةكرح لجرلا هسنن زمهلا

 ةنهلالا ةيذّلا نع ةمستملا ةيكلملا ةيذحلا لاكن ع ةيانكف ىنرُخ هلوق اماو ةيدضعلا

 تولقمإ وهو :قانش اور ادقورةثافطصالا» كتازلملا ىلا .ةيتازتالا ةضقاا# ةتضتفنام) لع

 تضاعف يمقن, ناوبلا اركي 2 نا كليم نعازا قاربلا ليختي زنك ان اووقباا دل: اذان ع |طودنإف
 ماع هلاررص للا ناوبطتيقو فلام ع هال املهزعا لا هاودحاب اعز كن. تاناطممل
 ازيا جالو ناعيا لهن لف لل اجمع هل برات وز داعم اهبل مضر قررت ملسو هيلع

 كلاقيلع | اهنع رير> ناو ىتاريطلاو قا نبا ىورا# قلخو ءاطعو ةورعو ةم 2



 30-- ة[قدمللا حا
 ههيهبسس فس سسللل يمي

فينا (ةملللا كايا ىيىفوهوالا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص :بادلاوسزب ىرسا ام)
 5 

 ىلاعت هلوق ىناسالف هب هسائتلاو روهشملا هّطاحالا ىإ نووسم هلك مرا نا هنع ىلاعت هللاىضر

 هيف ىلصف قييلبا نيلوتوت هلل جر ناب ىا (ةرخ الا ءاسشملا ىلص) ماركا رصملا نم

 دعب ناك هنا ن ع ةناشكو وهو 'ىلاهما تدب لهأ عم مانو عجر نإب اند ايف ىا (انْس مانو)

 ايسش هلوش ىجلدلا ىلع فدحأدقو اندنع ىنعع اننيف ةكمىف مهدنع ةرخ .الا ءاشعلا ةالص

 ئىا ةدحوملا ديدشت (انيها رجقلا ليق ناكاملف) مونلا نم اضعبوا ليللان م. ايش مان ىا

 ناك امنا ءارسالا نا ثيدحلا اذه ىهاظو ما سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ةادزؤموا ) انظَشا

 هظاّشانم مزانالا هنا ىلع ةداعلل دجهتلا نامزو رسلا تقو وهو ليللان م ريخالا ثلئلاىف

 املف ةداعلاو فاوطلاب الغتشم دجملا ف ناك هنا نكمي ذا هلوزن بقع نوكي نا ذئنيح مهل

 ةنضيرف نانالص تناكوا الفن ىا 6 جلا ىلص املف ) مهظّشاو مهيلا عجر جيلا براق

 جصلا ىلص هنا رهظالاو اهبورغ لبق ةالصو سمشلا عولط لبق ةالسص ءارسالا لبق
 دقل 'ىناه مااي لاق) هنودبوا هعم ىا (انيلصو) سنا ةلمح نم ءارسالا ةلياىف ضورفملا

 ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هعم تلص نا بيلغت عون هيف © ةرخ الا ءاشعلا مكعم تيلص
 108 0 اهب لاسجلا ةطاحال ةكم ىداو ىا « ىداولا اذه تارا ) سؤ ةقيقح

 م0 ةك ةكئالملاو ءايبنالا عم روهتاا | ةالص ىا (هنف تيلضف )ل هللا تيهذ ىا (سدقملا تيب

 لودعلاف مناراك ىا (نورت اكن الا مكعم) جصلا ىهو ةودغلا ةالص ىا (ةودغلا تيلص
 قام نيكة يع :نيعلاا تعا بولا |نه ف ةضاملا لاخلا راضحمسال تدم ىلا ىضاملانع

 ىفانمالو طقف هحوراال ىا (همسجن) ءارسالا ىا (هناىف) نهاظ ناهرب ثيدحلا اذهو

 ةعاح عملا ريمضب دارملا نال ريثكب ءارسالا دعب وهو حفلا ماء تلا اهنا انيلصو اهلوق
 ىوارلا هجزدالب اهلوقنه سيل هنا ىلدلا لوق اماو كلا:ه اولصو كلذ لق اولسا دق

 خاتحتام اهل/انأيه انيلص: ىنعم نا ىئتثلا ليزوأت اذكو ديدبس يغلب ,وأتو دعب لمحت اهمالكىف

 ةللىف ءارسالا عم هناو سدقللا تدب نم جارعملا نا ىلع قب .ه هلك اذه 59 < ةالصلاىف هيلا

 هتقيقح ىلع جصلا ىلص اهلوقف ةدحاو ةللىف ءارسالاعم سيلهناو ةكمنم هنا ىلع اماو ةدحاو
 ناضمرىفناك لوقلا اذهىلع وهو جارعملا ةلا تضرف سما تاولصلازال [لي اع ديغن»

 ركب ىبانعو) ةئسب ةرجفلا لبق لوالا عيبرلا ف ناكءارسالاو ارهش رشع ةينامم ةرجهلا لبق
 لاق هنا) هيودرمن او قهلا هاور مك ىا «هنع سوا نب دادش ةياورنم هنع ىلاعت هللا ضر

 ئا (كناكمىف ةحرابلا هللالو سراي كتيلط هب ىرسا ةليل ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلل

 0 1 3 لك 5 م ر 9 : هنا. ىا «مالشلا هيلع ليريجنا ةباحاق كدحا ماف) اهرخا وا ةلذلا لوا داعملا كلحمف

 ثيحنا رسسك ىلع صن ريغنم ىجلدلا فلكتىلا جاتحي الف ردابتملا ىهاظلا وهو (هلمح)
 اذه مث (6ىصقالا روتملاىلا) قاربلا ىلع ىا ىتلمح ليربجنا هل هلوَش هباحاف ريدقتاا لاق
 (هنع ىلامت هللا ىضد رمعنعو) ةظفب ناك ءارسسالا نا ىلع عطاسس ليلد اضيا ثندحلا

 ( ىا 2
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 ا ا

 ْ ةلإ تءلص 5 هيلع ىلاصت د لاق لاق ) هنع قيرط نم هيودرم نا هاور مك ىا ا

 معجب قرع نو ع دي (:رؤصلا تلخد مر ىدقالا رويسملا ىا (روسملا مدقمىف ىف ىرسا

 (ثالث ةيلآ هعمر) نيتتطسنلا ىلع ءانب عفرلاو رباب ( مئاق ) كلم اذاف ةخعسأىفو (كلعع اذان)
 تاياورلاىف ىا (تاحيرضتلا هذهو) قيساك ئا (ثيدحلا') لسغلاو ناو نيللا نم ىا

 القت تنئو القعو اعرتش ىا 6 ةليشم ريغ ) ةظف تناك ةصقلا' ناىف:ةنهاظا تا ١

 ىف م (هنع ىلاعت هللاىوضر رذىبانعو)ل هنع لودعلا زوالو ىا (اههاذظ ىلع لمحتن)

 اددشم زوجو اففخ لوعقملا ةغيضإ (جرف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنعإ) اعوذ سم نيوحصلا
 ثيح نمىرذا اهلاو هف تا هنال ةراث هنلا فريضا 06 "ع 21 ليزاو ةرفشكاا ىلا

 ىبلعف ىا (ىردصح رشف مالسلاهيلع لي ربح .لزنفرل ةيلاح ةاح 69 اناو) .ايكلم ناك ذأ

 هقش هلوقب هرسفو مهلاو ءافلاب جرفف هلودب ىحلدلا ىلع فدحأو ىردص حرش بجوبام
 هفلا دق هنال هلوَش هللع ثيح ىحلدلا دعنا دقو ملاعلا هانم لضفأ هنال (مشمز ءامع هلسع م2 ٍ

 هللا ضر سنانعو ىب جرعف ىدس ذخا م0 تق اك ىأ (ةيشلا"> خلا“ اوك ![سش

 ةياورىف هب حرصام مالسلا هيلع ليربح وهو تا ىناثا ىا لوعفملا ةغيصب (تدتا هنع ىلاعت

 نع حرشف مص 99 ىف اوقلطناو ةزعسأ ىفو 40 بهذف ا ا ةغيصل (قاطناف)

 هيلع ىلاعن هللا لق هنع# نع #4 هللا ىضر ةريره ىنانءورل لعافلا بئان راللا «ىردص

 ( أرسم لع ىلاتنا سياركو رج !زق) كتل رانادتا (1 رة دعن)» ليك ءاامراك « نان
 تيرم فا 8-0 ىتلاسف ) 5 2 هاو ول اوشن انيكك فب

 | كالت هنابثا مدعو اهطيضا ملو اهظفحا مل ىا لاعفالا باب نم 6 اهتنا مل هّشرطو سدقملا

 ضرالا توكلت“ تاو امال ككل هلال لتنال كتي فة ست علل ناسك الكا
 اطبضلقا مّئانلا ناف امانم تناك ةيضقلا نا ىلع ةنيرق اهتيثامل هلوق نا مهوتنه دغباو ءاعملاو

 ممولق ماشالا ءاي 3 ذا هظّشو امانم هظيض ناب قرفال هنأ فرعا مل ثيح ظقياسملا ند

 لوصح ف اطرش سلف ىصقالا رهملاو قرطلا تامالع عيمجم ةطاحالا اماو ىحو مهايؤرو

 تادالا وارسو كاب ا يس تامالعلا ضعبب هراسبخا هيفكي ذا هب ماعلا
 ثبت امر هلؤمك ل رهجلا ىم لدتلاو يمنا دع ايناعكو نوير مقا كراك

 ( رباجنع هوحنو) مهتأبنا الا ءىش نع ىنولأس اهف (هيلا رظنا ىل ىلاعت هللا هعفرف طق هلثم
 ىلا فالتخحا عم هنع بدك هللا ىخر ةريره ىلانع ىورام وح راح نع ىور ىا

 هنع ءارسالا ثردحىف هَنغ ىلا هللا قدر تاطخلا' نإ "رثع نع ائاوز دقو )' ىنءملا نود

 (اهيناحنع تاوحتاموإل ةعرسس, ىا (ةحيدخ ىلا تعجر مث لاق هنا مالسلاو ةالصلا هيلع
 تاومسلا ىلا ناك هنا عم ءارسالا نمز ليلقتب راعسشا هيفو اهنم ها يفايسر العا

 لوا ملسو هيلع ىلاءت هللاىلص هلعاو ىنداوا نيسوق باق ماقمو ىهتنمللا ةردسو ىلعلا

 اهنىف "قاه مام. ىلاتقذ م ةحدذ> ىلع لخد عج رام
 ريش ب حمشسنسنللاللا



 مج, ميج عفو ءاح مضي جم من مون ايؤر اهنأ ىوريو (مون اهنا لاقنم جب لاطباق)
 لوقلا رابتعاب ءارسالا ىلا عجار هنا عم اهنا ريمض ثناو ةنيب و ليلد ىنعمب وهو ةجح

 اي ٌؤرلا انلعج امو ىلاعت لوس ) اولدتسا ىا ميلا ديدشتب ( اوجتحا ) مانم ايؤر ناك هنا

 انلق) ةظقبلاب ةيؤرلا نا اك مونلاب ةصتخم ايؤرلاو ىنعي نيوتتلاب ( ايؤر اهاعسف كانيرأ ىتلا

 (( ىرسا مونلاىف لاّشال هنالر) هب جاهتحالا عقدي ىا (هدري هدبعب ىرسا' ىذلاناحس هلوق

 ىلوا ةقيقطا رابتعاو ةظقيلا ىف الا ةقيقح نوكال وهو ليللاف ريسلا وه ءارسالا نال

 انل نكل زا ةظقيلايفو ةقيقح مونلاىف اضيا ايؤرلا عن فراص اهنع فرصي ملام زاحلا نم

 هلوقو ) هلوقب فنصملا هنيب مك ىزاحملا دصقلا ىلا قيقحلا ىنءلانع اهل ةفراص ةبوجا

 نيتمضب © مللاف سيل ذا ) هدسحب ىا 6 صخ#ل ءارساو نيع ايؤر اهنا ديؤي سانلل ةنتف

 دحا هب بذكالو) ةريخو ناسا ىا «( ةنتق ) مانملا هيؤرو مالتحالا ىنءع ماللا نكسنو

 ليلاللو,نرك 1 ئوش:ثودج ىا (نوكلا نم همانمىف كلذ ٌلثم -يرب .دجا' لك نال

 ىف ىا 6( ةنابتم راطقاىف ةدحاو ةعاسىف ) هنوكنم ىا هيلا فاضملانم لدب ماللاو

 هذهىف اوفلتحا دق نب رسفملا نا ىلع )ل ةدعامتم ىحاونو ةقرتفم بناوجو ةفلت#ء فارطا

 تازن اهنا ىلا مهضعب بهذف) اهريستو ايؤرلا درومب دارملا فو اهريسفتىف ىا ( ةيالا
 ' ا يفاقيشلا تركن را زتصم تيينانلا ءاخ لبق ةتعلا مقنع ىو ( ةسيدللا ةضق ىف

 كانه رثم تيمس ةريغص هيرق ىهو اهديدشت ىلع نيثدحلا نم ريثكو نيثدحلا ضعبو ةغللا

 نالا ىمستو ةدح قيرطىف ةدحنم ةسرق ةكم نه ةل- ص وحن ىلع ةرجشلا رسم دع

 ةفورعم ريغ ناوضرلا ةعيب اهتحن عقو ىتلا ةرجشلا نإ عصالاو سيمش تب ىئبلا كلت
 مركنا نم/ةيمدخلا كلام لاقو لبقام ىلع مرخلا لواو للا رخآ دنع تناك هو نالا
 "رتل اذه ابيع علا ىحو ىرقاولا .لاقراذك عرخلا نم اهضس رايصقلا نا لاقو
 نا ىورام مرحخلا نم اهضعب نا ديؤي امو ىاطنالا لاق اياضقلا ةدحاو ةمجملا داضلا
 ةنيدخلا ماع همايخ عضومو 507 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر براضم

 رسكب ةيبيدحلا ةصق ىف ةخحل ىفو ملعا ىلاعت هللاو مرحلا ىف هالصمو لحلا ىف تناك
 0 ل بتل فزع أو كيو هيلع ىلآعق مثلا ىلع ا نعد قلمهم دام ديدشلو فاق
 ىف ) مقو اهث تازنو ىا ( عقو امو ) ماعلا كلذىف نوكرمثملا هدصف مارحلا دما
 عنتما ىتح مهلوذد مدعو مهدص ةهجنم ىا (كلذنء)ل مهنم ةعامح ىا (سانلا سوفن

 ضرتعاو مارا دجتملا لباق نم لخدف ماعلا اذهىف لف مل هنا ليقف مهللحت نم مهضعب |

 مدهتامريغ ىا اذه ريغ لبقو) ذئموي اهب ربخاو ةكمب اها و هناب ببحاو ةيكم ةي الا ناب |
 كباضصال ايش اليلق كمانمىف هللا مهكيرب ذا ىلاعت هلوقل ردب موي اهار ليقف

 (اميتنو)
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 عرصم اده موقلاعراصمىلا ر ظنا ىل لاك را ءام درو ني> هلوقلو مهدع ىلع مهلاميجبتو
 اهاعس دق هنا مهاوق اذ زادت اورؤسف املا كلذ غلبف نالف عرصم اذهو نالف أ

 نيتحشب ( ناظقيلاو متانلا نيب رخآ ثيدحفف هلوقو امانم )ث مدقتملا ىا 6 ثيدسحلا ىف
 رخآ ثيدحىف م ىا © تظقيتسا مث هلوقو ُمئانوهو ) ثيدحلا ىف ىا «اضا هلوقؤ ) |

 لوا نا لمت دق ذا )ل ام ةلالدلاف حيرصت مدعل اهنم دحاو لكىف ىا 6 هف ةححالف )

 زج ايفا ئانتاناب اني :قارسألا نيل "كيش هلال كفا ( متن وهو ناك هيلا كلملا لوصو
 7 يو ىا ( هلح لواوا) ثيدسحلا هاد هيّقعل قزم مالسأا هيلع ليريح ىنءاح

 مارا رفتتاو مكان وهو ثيدحل همون لاح ىف ىا 6 مئاقوهو هباءارشالاو7) اةنخاب لقال

 ناك هنا 2 فيعضالو جالام ثيدحىف ىا «ثيدحلاىف سيلورلمانملا رارمتسا هنم مزلبالو |

 © هيلع لديامالا ] اهرخا ىلا اهلوانم اهعبمج ءارسالا ةيضقىف ىا © اهلك ةيضقلا ىف اًعان

 ةص عنمت تالاقحا لمتحي نكل « مارحلا دهحملا ىف اناو تظقيتسا مث ) هلوق ةلا ىف ىا

 © تحصا ىنعمب تظقيتسا هلوق لعلف )ل مارملا عرصتو مانملا جم ىلع اهب لالدتسالا
 ( ظقيتساو )ل هدعب ىفخال اذهو ازا هنع هيربعف حابصالا ةلاح نوكي ايلاف ظاقيتسالا ذا |

 لديو هب هلوصو دعب ا هلوز لاح ثدح ىا © رخآ موننم ) ظقيتسا وا ةح ةؤخسأ ىفو

 هضعب ىف ناك امناورل هعيمح ىف ىا (هليا لوط نكي مل يي )رخآ امون ةنوكىلغىا (ةيلغ

 مارا نيضتملا ىفب انا كطقيتشا: هلق نروكماكقاو لأ البلا ناك هيلا قيشتا اك مباياءؤااناهذيزعا, ||

 تئاعانمأ 2 هالغغاو هللق العون ههعشام_ جنا ىا ءارلا مث ةلاعلا يمد فار ناكل

 هنطاب ت 0 املاو ملاءلا ىهاظ كلملا نا نوققحلا لاق ا وةكازشلللا تركو نم علاط ام

 دلما ةدهاشم نم هن :طاب رث جزامو طلاخ ىا ةمججلا ءاخلاب ( سماخ ورث ءافعل |كلملا توكلملال قو

 وعلا الع انما الع ولااوا قفأ 1 ما ياللا اكلم ساد ىا 6« ىلعالا |

 مهتلزنم واعا ىا مهناكم ولعل كلذب اوفصو نييرقملا ةكمالاملا ىلعالا الملا ”انادة )ع كا

 هةكلا دوهش ند هللصحامو ىا 2 ىوكلا هير تايآ" نوم هعاؤلا مو 0 مهار كداسنع مهلاشو

 قارتتسالاو ةةكلازلووطماب 6ةكدتؤ كون قر فوكلا [ىفيفقح نة وعلا ب ةدوكراولف

 ناقتي ةهد) رطل اوس يع رع هنؤخ ألا قاوو وجبل ه5 دبملا ةروصاف
 ىا؟ ةيرمشلا لاح ىلا ( ه.هاالا نايلي ةدهاشم نه دعي ملو ىا )2 عجرو 0 هينثب مل

 نسل ىا نتا طال لوف اذه 01ر1 خللا وعوالاج اة قاطتنلا تاغ انهن اول

 نال لل ادراة لو مالم غانا ةهانعلا كوم! ارك انذنو هلحم ىف

 حورلا نم حورلا ناف رادلانم رادلا تدعب نا ىخا اي بتكف ةسدقملا ضرالا ىلا هوعدب

 هنطو نا دارا اهيف رئاس بصخا ىنعىا عم ضرالا رمح هفرا ىلع ءايفيعلا نيل طيع

 درلاو ةقرفتملا تاياؤرلا نيب عما ىف ىا 6 ثااث هحوو ) هقراش الف هب قفراو هل هفرا

 ةقيقح هظاقيتساو همون نوكحي نا ل طقف هحورب ناك امنا ءارسالا نا معز نم ىلع |
 2222125555 م
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 مسمن سا نسا مس سس سس ماما

 اناو هلوق وهو هنع ىلاعآ هللا ىضر سنا ثيدح ىفرطب هنم دافملا ىا 6( هظفا ىذتقم ىلع

 هذسمم ىرسا هنكلو ) مارحلا ديجتللا ىف اناو تظقيتسساو هلوقو مارحلا دهملا ىف مئا

 تناك ا ( مهبولق مانثالو مهنيعا مانت ) ماملافواو ىا ( قح ءايدنالا ايؤرو رضاح هبلقو
 انهافب نا هخورا 'هلك ذ_ةح لمعلا نا عم هذسج لمح ىف هكا ا يزكا و عمدا و

 ساكمناو هتالزنت يف ىهلالا ىلتلل ة ىم ريصيو هتاكرب نم مهيلع ضاشرو هتاذ ةكالملا
 وحن ىلا ) تاراشالا لها ةخسن ىفو ( تاراشالا باكا ضع لام دقو ) هتافصلاكروهظ
 . 6 لاق ) برلا توكل دوهشل بلقلا رسضاح نيعلا مئان هنوكنم هانركذ امم ىا ( اذه نم
 )ا هلغثي الثا ) ادصقوا اموت اهدس ىأ )ع هسذيع ضيمغت 7 تاراشالا باختا ضعب ىا

 هفو (لحو نع“ هللا نع تاسوسحملان م ؟ىث) هثلاث رسسكو هلوا مخ زوجحو هئلاثو هلوا فب

 ةاربازا وع ةذكتا)اذاؤيشا هشجلالا ةفّرغتا ةبيص" فض الآ زاو ةعملا ةلاخ ىلإ ل صو نم نا
 انتا نم هبزنل ىلاعت ةلوقل توكنلملا يئاجم .ةدعاشم .ماقملا نا اضيا هيفو-سكملانو ةدجولا
 مثلاو رصبلاو عمسلا سمح ىهو ساوحلانم تاسوسحلاو نيسعلا ةيؤر هنم رداستلا ذا

 نيملا ضيمغت ىا ( اذه ح<!الو ) دسمجلا عيمج ىف ةلاح ةئه ىهو سمللاو قوذلاو

 ءاهقفلا ةماع دنع هوركم ةالصلا لاح ىف هنال 6 ءايدنالاب هتالص تقو ىف نوكحينا )

 امكان هلواىف ناكف تاماقمو بتارم ىا © تالاح ءارسالا اذه ىف هل ناك هلعلو

 عوجتزلا لاح ىفو اقرغتسم ىلجتلا لاح ىفو اعلاطم تايالا دوهش ىفو اًمئاق مهب هتالص تقوو
 ءاّشو ءانتقو وحمو وكو طسو ضقو ركشو ركحس نيب ناك هنا لصاملاو اريخمنم

 مونلا. ربعينا وهو / ةفلاخم هيف قع لأبو ةظّش ناك هناب دهاش ىا 4 عبار هحوو )

 تارركح.. هلق اهث اذكو تادايز انه ىجلدلل عقوو 6 عاجطضالا نم مئانلا ةئيهنع انهه ١

 عابطضالان ع مونلاب ريبعتلا ديؤيوىا (هبودبوإل ةربتعملا غسنلاو ةدمتعملا لوصالاف تسيل |

 ريغصتلاب 6 ديمح ) ةفاضالاب ال فصولاب 6 ندع ةياور ىف ) ثيدحلا ىف ىا 6« هلوق )
 ميلا ديدشتو ءاهلا فب ( ماهنع ) هلٍبقا دبعو ديما دبع همساو ريهش ريك ظناح وهو

 تبن دا لاق هريغو ىدهم نا هنعو قاخو ءاطعو نسحلا نع ىورب د فاح ماما

 ةناؤر ىفو عجلطضم لاق امبرو مثان انا انيب )) ةتسلا بتكلا | باكا هل جرخا خياشملا لكدنع

 ىنهيلا ىسبقلا دلاخ نبا وهو ةدحوم اهدعب ةلمهملا لادلا نوكسو ءاهلا مضب ( ةبده

 ةملس نب دامو ىح نب ماه نع باده هل لاشو دنسملا ظفاحلا ىرصبلا دلاخ وبا

 ىدع نتا لاق ىلعي وباو ىوغبلاو دوادوباو ماسسمو ىراخملا هنعو مزاح ن 20
 ىا «هنع) م ريغوهو ةبده لدب ةيواعم ةخحس ىفو ىبلحلا لاق اركنم اثيدح هلفرعاال

 دح اذهنا هبفو بابلاو نكرلا نيب ىا ىجلدلا لاق ( مبطحلا ىف من انا اني ) ماه نع
 هب داري هنا رهظالا نك مزمزو ماقملاو مظعالا نكرلا نيبام هب داريو قلطي دق من مزتلمل

 وس ملف هرادح نم مطح امل ايكنح ا عجطضم رجا ىف لاق اعرو )' هلوقل رولا

 ( ءانب )
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 اهادؤف هيف هلاخدا نم ىا تيبلانع رجح هنال ارح ىعمو ىوغبلا ركذام ىلع خميلا داق
 نانعو بالا للا ماقملا نيبام مطحلا كالام منعو لاوشلا نينا تنلاب ةادلملا وهو دحاو

 | ةياورلاف) هلوق هبوش اذكو ىا 01 مارملاب ملعا هللاو ماقملاو نكرلا نيبام حيرح

 عابطضالا ىا (هتئيه ىمسإل ماسلا هيلع ىلا ىا (نوكفب ناظقبلاو داق ىزخالا |
 دعاق وهو ماني دقذا هب هديقو ابلاغ مئانلا ةئيه ل ةثيهلا كلت ىا 6 تناكامل مونلاب) ||

 5 مادكد نهللا (مونلا نم تادايزلا هذهزنا ىلا مهضعل بهذو)) كلذوكو قلتسموا

 لديوا تادايزلا ةفص بصللاب ©ةمقاولا) ناكملا نع هزملا هنرق ىا (برلا وبدو نطنلا قش

 هنا وعر نمت نسيانما:):ءارالمإلا ناطقا ”لو_ يا (١ عنادا ءانه ف 2:تتغ ول لا نوار ادهن |

 هيدينسهف  ىفا (:ىهقإ هنعا ىلانت/هللا ىظارب نشا نع )/ نت يلا نتن ادع نأا قيقا ((كيؤبت

 | ربا, تاياورل :ةفلاخم ةذاش. ئاب(هطناوز نم) فاكلا مهي (ةركتف):ةروكذملا اتادايؤلا

 ىا:(مؤلاسبلااوا ةؤلصلاة لت ةارغلم ق قاكتلاهنا هك( كياراح الا فا !خراشنلا :قشأ7) | ةئاقلا
 م ةنس نيعبرأ دعب ناك ةوعنلا هع لواناف هلقام هك (وملالاقؤ) هّدعض ص دءءع ة لسع

 هردص قش نأ دعسألو أروا ةهرو8س ردص لوز كيع ءارح لح اضا هردص قش تلا

 هربكىف ةرمو هرغصىف ةرم نيترم عقو قشلا نا ىليهسلا هب حرصام اضيا ءارسالا دنع

 ةمدكللا .ارللا رفسالاو )ناطياسملا ا طس ةلازأل لوألا ناو «ضاؤملا ايلا دخلا جهز

 اذه كلانه اهث ىلهسسلا هقفاو ناو ثيدحلا اذهىف كلذب درفنم كيرش نك .ركل نامالاو

 . قشلانا اهنع ىلاءآ هللاىضر ةشئاع ثيدحنم امهدةسمىف ثراحلاو ىسلابطلا ىور دقو
 ادح ةرهاظ هتيسانمو ءارح رافىف ىحولاب مالسلا هيلعلي ريد ءرح دنع ىرذأ ةرص عقو

 لئالدلا ىف. ميعنوبا هجسلرجا باطملادبع عم هل ة ةصقىف اهوحنوا رم :عءناوهو قشلا ”ىورو

 يوب كاف ناركاايعلا ضب هنا كلوتات ةيلياغلاهزمأل ئ زو ىللستسالا هلا

 ةصق كلذ ىلا م طماذا تلو نجا نع امهنع ىلاعت, هللا ضر سانع' نأ ثنادح نه معنوي

 كنت ناقازلاف ع لاق امر ىئىاا(دالاوا .ةسذاعست نوكتف مانملاىف ردصلا قش

 ( نهوبي هلك ) ركذاف ىا (اذهف) ثعبلاىورنو «ثعبملادعب ناك عامجاب ءارسالاو

 ىلا ( هنع ىلاعت هللا ئضر سنا:ةياورنىف عقوام ) فعضي ىا نيهوتلا وا ناهالا نم

 مهضعب ركتسا ثعبملا بات كن م جارعملا بايف ىنالقسسعلا لاق نكل كيرش قيرطنم
 كلذىف راكتاالو دعس ىن ىف ريغص وهو عقو امنا لاقو ءارسالا ةل) ردصلا قش عوقو

 لئالبلاب معن ودا هحرخا 35 ةثعبلا دنع اضيا ردصلا قش تدنو هب تاياورلا دراوت دقق

 ظح اذه لاقف ةقاع جرخاف م اسلم دع م ةدايزلا نم هنق عقو لوالاذ انين اش لكلو

 ناطملا لة كسل ولغات كا نع امنه ةلوفطلا نمز ىف اذنه" ناكو. كنتم ناطيشلا
 لكاف ىوقبلق هيلا ىحواام غابيل هماركا ىف ةدايز ثعبملا دنع ردصلا قش عقو مث

 اماما شاتيلا /ءاوسلا ىلا 9 :ذارا! اة ودشلا قش ف و مث * رييطتلانم لاوحالا

 مماسسسل
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 ءارسالا دنع'ردصلا قش ركام ىلع نيس دق 2:قهيوالا نياتيعتك ىف اضن 1!'لاقو» لريتيا

 اضيا ردصلا قش ناو رذىبا ثيدح نع و 'او كيرش ةباورريغىف تدنن هلا تسدو

 ةوبنلالئالدىف قهببلاو معنوباو هدنسمىف ىملابطلاو دواد وبا هجرخا مك ةثعبلا دنع عقو

 هنا ىعداو ضايعو مزح نبا ءارسالا ةلل قشلا عوقو ركنا دق قارعلا لاقو ىهتنا

 ئطرقلا لاقو نين اىف كيرش قيرط ريغ نم تبث دقف كلذك س ءو كب رشنم طياخ

 ثيدح ىف اضيا مركلا ردصلا قش عقوو اذه ريهاشم تاقث ةياور هنال هراكتال تفتلال

 دمح| نب هللا دع دنع ىهو نيدس ريشع نبا ناك نيح هنع ىلاصعت هللا ىضر ةريسره ىلا

 ياو كلما قش تيد ىف تالا كاي الآ تجلس لاقو قالقلمعلا هركذ اشنلا داو

 نيب دق اسنا نا عم 2 هوح“ و ةراتخلا ف ءايضلاو مك الاو نابح نبا هاور نيس رسشع نبا

 (هريغنع) ثيدحلا ىا « هاورامنا ) اسنا ىا ( هنا ) ةريثك قرطنم ىا ( قيرطريغنم
 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلانم هعمسي مل هلاو ) اعوفرص رذ ىباو ةعصعص نب كلاك
 © ةعصعص نب كلامزع ) هتاياورىف ىا ( ةرم ) سنا .ىا © لاقف ) ةطساو ريغنه ىا
 كلام نع هلعل ملاسم باتكىفو )ل اهب حوج ةلوبقم قافتالاب ةياوصلا لسنا سه: نال رضنالا اذه و

 عنمالو 6( ثدحي رذوبا ناك ةرص لاقو ) سنانع ىوارلانم ىا ( كتثلا لع ةخضعص نا

 رثدتف نا ىلا ىرخاو دخاو ىلا فاضا ةراتف اعيمح ءهنم ثيدحلا عمس اسنا نإ عما 7

 .ةئالانيب فالخالب هدنس ج< جارعملاثيدح .ليلكالاىف كاخلا لاق هنا ركذ ىبالا خيئاو م
 هضعل عمس دقو ةنغا ىلاخت هللاىضر سناىلع هيف تاياورلا رادمو لدعا!نع لدعلا هلق

 ةعضعص نا ىنعي كلام نع هضعلنو رذىبا نم هضعبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع

 قححس| نا هاور اك ىا 9 ةشئاع لوق اماو )ل هنع ىلاعت هللا ضر ةرنره ىبانع هضعبو لاق

 تدقفام ةياور وهو ىحلدلا لصاففو لوهجملا ةسغيصب 6 هدسج دقفام ) ريرح نباو

 عقو ذأ نيح ىا 6 ذئنيح نكت مل امنال ةدهاشمن ع هب ثدحمت مل ةشئاعف )ل ملكتملا ةغيصب

 - نسىفالو ) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل ىا ةجوز ةخخ2ىفو ةفاضالاب 6 هحوز )) ءارسالا
 رومالا طفح نم نسى دئنح تناك لاو لذ ىا انيلعا كو ةدحوملا مضب 6 طبضي نم

 ىا © ءارسالايف فالخلا ىلع ) ةعاسلا كلن" ىا لادلا مضب © دعب تدلو نكت مل اهلعلو )
 مالاسالا لواىف ناكءارسالا ناف ناك ىتم ) ءارسالا نمزىف ءاملعلل عقاولا فالتخالا ىلع ءانب
 / وهو ( فصنو ماعب 7 ثعبملا لدب ثعبلا ىوربو © ثعبملا دعب هقفاو نمو ىرهزلا لوق ىلع
 ( ةرجهلاف ةشئاع تناكو ) ماوعا ةسه هدعب هنا نم هنع م اهث ىوونلا هلقن ال فلاخم
 ماوعا ةثالث وحن! اهتدالو لبق اذه ىلع ءارسالا ناكف 6 ماوعا ةينامث وحن تنب ) اهنمز ىا
 . ىا 6 سل ءازيسالا ناك لبق دقو ) اماع ريشع ةئالث ةثعبلا دعب ةكمب ثكم دق ذا فصنو
 | لبق ىلا 6 سمح هنا ) رهظالا ىا © هبشالاو ماعب اهلبق ليقو ةرجلا لبق ) نينسلانم

 - (ةرجلا)

 هعرشف مك ةئلاثلا ةرملا لوصح غابسالا ىف ةغلاملا لسغلا اذهىف ةمكحلا نوكت نا لمتحو
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 هللا لص هب ىرسا ىذلا رهشلا ىف فاتخا مث هنع ىووللا هاكح امل فااخنوهو ةرجهلا

 رخ الا عيبرلا ف ليقو ىواتفلاف ىوونلا هبمزجو لوالا عسرلا ىف ليقف هيفماسو هيلع ىلاعت
 اضيا ىووللا هب مزجو بجر ىف لبقو فنصملا ىضاقلل اعم ماسم حرشيىف اضيا مزج هنو
 اذهلاحلاب ملعا ىلاعت هللاو لاوشىف ىدرواملا لاقو ناضمر ىف ىدقاولا لاقو ةضرلا ىف

 ارهش ريشع ةتسل ةئعبلا دعب ناك ءارسالا نا ءاهقفلاو نيثدحلا نم فلخلاو فاسلا مظءمو

 هلاقام هراتخت ىذلاو ةكم ناك هناىلع عامحالا ىكسلا لاق ىريرلا نع ىوونلا هلقنام ىلع
 هنمضت امب لافتحا الو لاقلوالا عبرلاىف وهو ةنسب ةروصملا لبق هنا ىطانمدلا دمموا انخش

 ةعدب هسنم نيريشعلاو عباسلا ةلا نييرصملا ءايحاو بجر ىف هنا ةيئودملا ةركذتلا
 زك ةناط ادا قرركي نإ رهط لو« ىلبنلل ةيكذ امامه زك كاطبأل ىلإ (هنانإ ظنوا )
 6 انضرغ نم تسيل لوطت ا هصوصخم جارعملا تقو خيرات ىف ةفلتلا لاوقالاو ةلدالا نم
 6 ةفئاع كلذ دهانشت مل اذاف )) اهتلالم دح ىف دحا عش الل اهتلاطا نم اعشح انمرضف
 ملكتملا ءاتب ىا 6 اهريغ نع كلذب تثدح اهنا ىلع لادا رس دعب وانة لق تدان او لطم هكا
 كان رقنم ىنعد كانرمت هذهلاقنا كلوقكىلوالا هتروص ىلع ايقاب اهربخا نم لوقل ةاكح

 تلاقاين كه لولا ادهترعمسىأ ير اعف م انك نر دحا ناكأ تس *
 حري ملف ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دسحتدقفام ةنالفوا نالفنم تعمس
 هفالخ لوش اهريغو ) هتورث مدعل لب لوه#نع هلاهتباورل ىا © اهريغ ريخ ىلع اهربخ

 رذ ىنا هي ما ثيدح ريغ ىفو ىا ( هريغو 'ىناه ما ثيدح ىف اصن عقو امن
 سلف ) ادواعمتاقو ىنعملاو عجرو داعىنممب 42 نطل" كار كاك
 ثردحلا ةّما دنع ىا 6 تباثلاب ) هدسج تدقفام ىا 6 اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاع ثيدح
 ( رذالا ثيداحالاو / هريغو كلام هيف ملكت دقو قححسا نبا هيف ذا اهنع هدنسيف حداقل

 اهشليدح نم ةياور حجاو 20 ىا 6 تنا) ءارسالاىف ةدراولا ىا د عمج عفف مضر

 تدنا رخالا ثيداحالاو انوش ديرتال ىا 4 تري را مخ 4 0

 ا وهو الا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا( ناس: ىدرتسالاه عا ( ءفاه مأ ثيدح 2(

 ةىيدخ هيفت 5 ىذلا رمع ثيدح ىنعنالو ىا لوعفملا ةغيصن ) ةحدد هنق ت كا و 0(

 هدسج ىا (تداقفام ةشئاع ثيدحىف ىوز دقف اضياو) يلا قو زا
 ءارسالاذا اهنع تدقفام ثيدح ةح مدعب ةنذؤم ةيلاح ةلج ( ةنسدلاب الا اهب لخدي ملو )
 ىا نيه-حولاب ىا ( هنهوب ) اقحالو اًهاس كلذ لكو ىا 6 اذهلكو )) اعامحا ةكم ناك
 ريمض قاولابو.ةددسشم ءاهلا رسكو واولا حفل .هلوئهوب ئوريو تدقفام ثيدح تفعضب

 ةزمهلا حتفب 6 هنا اهلوق ححص هيلع لدي ىذلا لب ) رظن هيفو ى اا دلال
 ءارسالا ةللىا 6 هءرل هايؤر نوكي نا اهراكنال هدسجم ) ناك هءارسا نا ىا اهرسكو
 ليقزاف ) امانم هبرل هتيؤر نوك ركتش مل ىا 6 هركتت ل امانم اهدنع تناكواو نيعايؤد )

 يي يحيي ييييييييييييبيييييبييييييييببيبجحجسسسسسسس 2 اال ل ل بلبل
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 | «اذهو ) رضبللال ىا ( باقلل هآرام لمج دقف ىأرام داؤفلا بذكام ىلاعت هللالاق دقف
 هلوقىف ىدلا دعبا دقو ايؤر ىلع فامع عفرلاب ( ىحوو مون ايؤر هنا ىلع لدي ) لعجلا ىا
 ةدهاشم هنا ىلعالىا (سحو نيعةدهاشمال) هفىحو ايؤرو ىا مول ىلع فطع رحاب ىجوو

 نيع ةدهاشم ايؤرال ىا بصن ةدهاشنم كاطن الا لاقو ىريسفت فطع وهف ىرصن سدحو نيع

 هنع باوجلا ىف ىا ( الق ) ىفخال هدعبو ىهتنا هبانرعاب هيلا فاضملا برعاو فاضملا فذشخ

 هزواحت امو ها ر امع لامام ىتا ( ىنطامو رصبلا غازامىلاعت هلوق ) هضراعي ىا ( هلباَش )

 داؤفلا يذك[هىلاعت هلوقىفريسفنلا لها لاقدقو رصبلاىلا ) ةيؤرلاىف ( سصمالا فاضا ٍدقف )

 ريغىا ( ةقيقللا ريغ) كلذ سكع ةخسنىفو بصنلاب (نيعلا )مفرلاب (بلقلا مهوب ملىا ىأرام
 ( هنيعتأرام هبلقركنا املبقو ) ديدشتلا ةءارق هديؤيو 6« اهتيؤر قدصلب ) ها رام ةقيقح
 دارللب ملعا ىلاعت هللاو داؤفلا ىلا ال ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلا امجار نادم وكف لا

 رومالا ذا هرصب هف سعاكدف ع دقذا نك لاقولوكفرعا1ىأرامل هبلق لَم ملهناهلبقاموهلداحو ٠
 ]| لاق كبر تيار لهملسم ثيدحليلدب ايناثرصبلا ىلع اهدروي مثالوا بلقلا اهكردي ةيسدقلا
 | بزلاقيفوتن كلذ دعب رهظي هلعابلقلا ف ناطخ نع ولخن الو ىحلدلا هررق اذكى داؤشب هتبأر

 ه4 لصف
 ٍبلغو ىا 6 نعو ) هناش مظع ىا ( لج هبرل ملسو هسيلع ىلاعت هللاىلد هتيؤر اماو )
 هن ركناف ) هرصب نيعب ىلاعتو هناحس هل هتيؤر ىف ىا ( اهيففاسلا فلتحاف ) هناطلس

 هير دمح ىار له اهل قورتسم لوقؤا اهعوقوو:اهنوكى ا 6( اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع

 نب جارس .نيسحلا وبا انثدح ) ةروكحدلا ةيؤرلا ىا ةشئام اهتركتاذ ىجلدلا لصا ىفو
 مهوو كلما دبع ىا 14 ىبا ىثدح لاق هيلع قءارش ) ثيدحلاىا ( ظفاحلا كلملا دبع

 فااخجوهو جارسنب نيسحلاوبا هلصاىف عقو هب اكو جارس ىضاقلاوه هوبا هلوق ىف ىلا

 ىخاقلا انثدح )) امتالك ىا 6( الاق ) ديدشتف متفب ( باتعز هللادنعوباو ) ةدمّتعملا جسنلل
 .هلاكأ ىف الوكأم نبا لاق ةئثف بتل ةروسكم ةبجم نيفف ميم م ( ني ا نل

 ملعلاب روهشم رافصلا نإب فرعل ىبسلدبالا ثيغم نب دمحح نب هللا دسع نب دمه وباو

 ثرغمني دمحم نب هللا دبعنب -سنوب هاو اياك ةيما ىب نم ء ءافلخلا راعشا نم عمج بدالاو

 : نحالا ناب فورعملا ىئرقلا ةيواعم نب دمع ركب ابا عمس ةيطرقن ةعاملا ىضاق ديلولا وبا

 مزحخن دمم وباو قرغلا ريلا دبع: نمعوبا هبنع يورو ىلقصلا َورمع: نب ساصلاو

 تيا ةسبن فىفاقلا نوكسو دابملا رسكب © ىلقصلا لضفلا وبا انثدح ) ىديملا هلاق

 ل1 ءاضإ مضي جسنلا ضعب يف طبضو هريسغو ىلحلا هوك: بازغلا ينج: ومر قري زج

 0 ؟ ىرتا لاقو ماللا ”ديدشت دازو ىزاجملا هعتو :نيتحتمب ناكلخ نأ هطدضو
 .ىا 6« هدحو هيبا_نع. تياننب مساق ني تبا !ن انثدح ) امهيف ةففخم ملام اهريبكو فاقلاو-
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 مه عا قمع

  ىزورم وه ( مدا نيدو انئدح ىلعن.هللادبع انثدح) اهالكىا مالاق) تباثو مساق ||
 ا ىلا نب نك او و قر ,اذاا هنعو ةعامو شاع نر ناو ةنع نا ن 3 ىو رب ا

 ىنا نيانع 00 5 مده (عكو انثدح نيتخامو نيم حو نامت ةنس قوت 7 اطو دواود ا

 قاخو سدقو ةفيحج ىناو ىفوا ىنا نبا نع ىنوكلا ىلحبلا ديعس نب ليعمسا وه ( دلاخ |

 ا ةمنلا ةعالا هلجرخا مالعألا ددحا ع ىدات ان ادءط ناكو مامأ ظفاح هريعو ةيعش هنعو ل

 احلا دازو ىنمشلا هرك ذ دهاجم نع خ_ذلا ضع, ىف عقوامال باوصلا وهو ( صاعنع )ب ْ

 ىعشلا ور«وا لييح رش كا صاع وهو قو رسم نع مورا تيد كلا مع ئىد * هل سيل ةيااق ا

 .أ١ ىورو ىراخسلاىف ىلع نع هتياورو رم ةفالخ ىفدلو مالعالا دحا ةفوكتلا ىضاق ىنادمهلا |
 ١ لاقو ةبادعصلا ند ةئاؤنل جح قكلذا لاق قاحو ةريغملاو هع ىل اعنا هللا ذر ةرب ره ىلا نع ٍ

 هلجرخا ةئامو ثالث ةئس تام هتظفحالا ثيدحي تئدحالو ضاسبىف اداوس مةيقكرالم ْ

 راك ا داطسلاا+ نر تنل سا د ىلا تايضدح انقل بوما نزين نلطرلل)/لاقف تيل ملال ١
 | لثلا هه برضي دقو هتيسنىف فاتخاو نيعلا نوكسو نيثلا حّتفف وهو ةظّن كلذ |

 ىععشلاو ةنيدملاب ييملا نا ةعبرا ءاملعلا ىرهزلا لاقو ىبعشلا نم ظفحا لاقيف ظفلا ىف

 0 ذا نيالا نبل هقنزا جب انرامازقلاو تاق لاق اوك ل ملازو ليجككو يسال نيل ينك
 لاح ءاجمألاب ةلزلن قلي 1(, بزدنتي قالو هلل يلم مب اداب طال هنت هللا ودبل انعدل 1

 ةايعرلاجهنجو..ةفقفقلاننبداغلا ستتم و ةنفافلاب كش هعرعرمش عقب دقلل تلعن )وطقم | |
 هتيقراتبوبكت قزاتيط] .ىباابلاطىاز( اةيلفاعاإلزعرفلا 3 ىدصت دج ماقوازمشفا أ ١
 فاو انكي كنبع كر تهاط »كلش يتلا نيش اللام فرس: قوككنما ايم يشن ارا |

 ك.لعا نم ىعملاو ع اهالكو اهفدحن 5 ندا دفعوا! تفئضابأ ىذاقلا طخ 7 باطلا ١

 نويف ةيرص الب ةيرف ىرتفا ىا كبذك ةخسنىفو ( بذك دقف نوم ) ربخاو ئوروا

 ىلع داهشتسالا ىا ( تأ رق رق مك 2 نذك دقق هير اف ادمح نا كتدح نم ال اهلوق اهناسو ٠

 ريكا فيطللا وهو راصرالا كردب وهو ىا 2ع هب لا راصنالا 0 ) دارا ىوعد

 ةفصودهلاك رونس ىلحن اذا رصب ةساخ هتقيقحمالو هب طيحنال هناىلع ةلاد ةي آلا ناب بيجاو
 ْ عني دوالا لاك ذا هارا تفكف رون هباخي ىا اءازا. قتارون بلم دو ملزلج موكا
 تافصنم ةيرعشلا ةردقلا قاطن هعسب اع 0 اذا اماو روهظلا ةيافنم كاردالا

 ةطاحالا ليبس ىلع هتنؤر هب آلا ىف ةطاحا نود. هتبؤرل داعيتسا الف ةيدمصلا هلامح

 لاق للا ىا ( ثيدسحلا ) قورسم 6 رك ذو )ل ةلاخمال اهلودب هتيؤر ىف بجوبال
 ىلانت ها لتر ا مع نب اهنياد لايت .ةنلووش# ايلوق, ةيئائلاو مرايه ل النايل
 ةءاآلا كبر نم كيلا لزنا ام. غلب لوسرلا اهءاي تأرق مث ىحولانم ايش مك 5 سو هيلع

 رفلا مظعا دق دغىف:نوكي ام ريخ اطمدبا هيلع ىلاعت هللاىبص هنا 0 ةثلاثلاو

 لي ريح 0 ل ىاطنالا دازو ىهتنا هن الو ةعاسلا كا لع دع هللانا ١ تأرق من ءايق مت

 20( 4 ىراقلا ىلع 33 “86



 ىضذاقلا لودع تنسو ادهن م ىلعا هل عش ناك ىراخبلا قا رط نه ىذاقلا هاورولو لدي

 س نالو ىخاقلا ناب هنا 0 كتجلا هدي دد ا ند ثيدحلا اذه 4 ارا نع

 ءاهقفلاو نيثدحملا نم هعاج امندلاىف هدور عانتماو اذ كو راكتا لاقو ( ليند نبو |

 ءاكح اك ةشئاع عم مهلك لب ةيادحصلا روهح ناك ناو تناقل  فاتا ناي فالخ ةلكسم

 7 ىا ( هنع رهشالاو ُر هءورلا ةلَّدسه ىف سا.ع نا نع هباورلا نكقفتخلا هنا لضاكاو ( عن

 150 01 م جس اج سالو بق دحر جوج م رسل _ ل تس سس دع عدلا

 ( ةددعتم )

 ئاواد سو هيلع ىلاعت هللا ىلد 2 نا حيحصلاو ءايحالا ف ىلازغاا كاف نا ْ

 هلاحبس هللاو نيققحملانع هلّشو ىواتفلاىف ةيؤرلا حس ىووذلا نكتا جارعملا ةليل ىلاعت للا
 ىذمرتلاو لسمو ى راخلاىف وه انه ىضاقلا هتاس ىذلا ثردحلا اذه ىلحلا لاق معا ىلاعتو

 وهو ىضاقلا هفاسس ىذلا دنسلاب عيكو نع ى نع ريسفتلاف ىراخعلا ىف وهو قاسنلاو

 عب خ

 ىلعا يم ىذلاو ةيناع عيكو نيبو هش هئاس ىذلا اذهو ةع.يس عيكو ى راخعلا

 ( ةعاج لاقو ) تاينلاب معا ىلاعتو هناحبس هللاو تاعومسملاو حويشلا ةرثك رهظيلو عونتبل

 نع ) ناخيشلا هاوراك ىا 6 روهشملا وهو ةثئاع لوَش ١ نيملكتلاو نيثدحملانه ىا ا

 ىراخلا هاورام اروهشم هاف ىا 6( هلثمو ) ليربح ىأر هلا ىا ( دوعسم نبا ظ

 فاتخاو مالسسلاهيلع ليربج ىأر اما لاق هنا هنع ىلاعت هللاىضر ةريره ىنا نع )
 نسحلاورذ ىلاو دوعسم ناك هنيعب هلو (لاق هئارهتعأ اقر ده زينه ىلا -نع.ىا# ةنع |

 ناو ةثمعل 9 هنأ هرب ره نا لوقنم رهششا ملام هيلا واشملا ناوذسب نا رود 4 نيماكملاو

 مهول اعفد ةيناثلا ةلماب.هدك 1 اذلو اهلاقاف و هن نكتاام“راككاب“ تا ةسشئاغ هئثركتاام نوكي

 نب هللا دبعوبا ىكح هنا ىباخلا لّهنو ىحلدلا هققح اذك اهراكتال. اراكتا مه راكلا نوك

 ١ لكطاةلا انونع تلات هللاوذر سا.ع نبا نعو ) ةباحصال اعامجا ىعرادلا كيعس ن ناممع

 | 6 هباَش )سابع نبا نع ىا 6« هنع ءاطع ىورو ) عسرلاو بة: ن كعو سا لاق هو ( هنيعب 0

 ىلا ده وتا ةدحوملانو ءارلا حش حا ىبنان اوه اذه ءاطعو هن ريصا ناعل 5 هنا ىا |

 ةنعو قلخ و اههنع ىلاءت هللاوذر ةرير فاو ةكثلاع نع ىورب مالعالا دحا هيقفأا

 اذه جرخا دقو ةتشاا ةمثالا هلجرخا مثاو خرج نباو ىعازوالاو ثدالاو ةفيئح وبا

 نع ةبيش ىلا نب ركب ىا:نع ناعالا باب هيض ىف سانع نبا نع ءاطع نع ملم ثيدحلا

 ىا(غ هنع هيلاعلا ىلا نعو ب هب هنع ءاطع نع نامياس ىنا نن كلملادبع نع ثانغ نب صفح

 ركب ىحايزلا نارهم نب عيفر وه اذه ةيلاعلاوباو © نيتم هداؤشب هآر )ل سابع نبا نع
 دمحم ىا( قا نارك ذو ) ناعالا ف مسه اهجرخا ةناورلا هذهو تخين ةائثملاو ءارلا

 ىلا لسرا رمح نبا نا ) ةملم ىلا نب هتلادبع نع ىزاغملاف مامالا راسب نب قحسا نبا

 لاقن ) هتريصس هتيؤرىف فالخالذا هريصب نيغب ىا ( هيو.دمم ىأر له هلئسي سابع نا

 تيا سادعار يق زل نمد ريالا لوقلا زبي كلذ ىور هن عل هن رىار هنا ]) ساب .عنا ا
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 -تسمقسشل

 ةئس اهلع تاق بوبانب ناهاسوه ىناسماتلالاقو ىكدلا 0 ناك اذكهب لغا هللا ١
 تسد تي و 5

 هت 119 زتط-

 « هسا كالا 11 رام قيلهيزالفقا 5 ضيف 1 »ع جلاقو 00 ركل ةرضآقا ةددعتم

 ىهوه ضتئخا هللانا و هفيعل هير اغار هنأ هلوقل ة هيو لاق ساسع نانا لارطلاو

 واع ىلاعت هللاىبص هلا ىفانيالف مالسلا مهيلع ءايبنالارئاس نيب نم ىا ( مالكلاب

 هناق ءاهلا مضب 22 خاب ميهار او ( هلوو اذك.و مارملا قئو ىلع مالكلا هل اضا عفو

 "5 ؛ رصنلا فا 4 7 قرلاب 3 زر ادحو الاخ هنروككاردب هلعمج دع همأع ىلاعأ هللا ىلد

 اهئ عملا اكمل هداؤشإ 57 هلوق نو هلمعل 57 ايلف زو ناب ةافائمالو اذو

 0 ىا ىأرام داؤفلا ذك ام ىلاعت هلوق هيلا ريشي ةريصبلاو رصنال ةيؤرلا توك

 هنا ىلع ىا ساس.عنبا ليد ىا ( هتححو ) هقفاوو هقباطو هقدصلب هشيم هداؤف

 ذا هنيعب ىا ( ىأرام داؤفلا بذك ام ىلاعت هلوق )هبر ىأر سو هيلع ىلاآ هللاىبم
 هريطسي ىأزام. قالخ دم كلق: ددقتعاام :ىعملاف هلق :ىأرام داؤفلاب ذك, ام لاسقبال
 نال هيف هداؤف لع هريصس وا هيق هرمصب لع هداؤش ىلاعث هير ةدهاسشم ىهو

 دنع ىووذلا لاق حجارلاو اذه ةردهلابال ةءارالاب ةيؤرلانا ةنسسلا لها بهذم

 للاىلص :هنم عامسلابالا سيل اذه تابثاو .ءارسالا ةليل هسأر ىنيعب هآرا هنا ءاملغلا شكا

 ناكولو هثور ثيدحل نكيمل اهعوقو ةشئاع راكناو هيف كشالامت وهو ماسسو هيلع ىلاعت

 ةلاشإلا بكل راثالاب مان)زملاو انلقر وانما هكردتآلا جل اهرألا "اره خش نبذ توكشل كلتا

 لادماكنا ريشبا ناكامو هلوبو اهنودب ةيؤرلاىفا اهيفن نم مزايالو طاخنالىلاعت هتاذذا

 مف ىحدلاهررق اذك هنودب اهدوجو زاول مالكلاو ةيؤرلانيب مزالتال انلق ايحوالا

 7 نباو ةشناعز وينك كب و عومسم ثيدح فرعبال هنا هيفو ىووتلا نع هلَشن

 نوكشنفا ىا ( ىريامىلع هيوتزانفأ )تالاؤطلاب معا لاش نابكعلا ا ةعةوناب كل دتك

 دعا كعمذاذا رمعلاةيؤدق كشلاو لدجلا عفو 7 او ىراكنالا ماهفتسالاب هن ولداحتفاوا

 صوصخال ظفللا مومعب ةربعلانأ ىلع ءانس هي الا هدهب لالدت_سالا لعلو ةريصللاةيؤرىف

 ءامسلا اعف ىأرامو ءارسالا سفنىف رافكلان م عقوامتا كشلانا ىهاظلاف الاو بيسلا
 نرالاق اهيصن تبصنو ةرااماقم تميفا لوزنلانم ةلعف ىهو ( ىرخا ةلزن هاردقلو )

 لكل و تاولصلاددع ط1#ط تاحرع ةلوالا كال ىف هلتناك امهنع ىلاعت هللاوذر سابع
 نيرسفملا روهجذا ىهاظ رظن ةيآلا هذهب جاجتحالاىفو ىحلدلاهرك ذ ةلزن ةج رع

 ةقعاطأ لام>الا فعضا| سال مالا سل | هم اع ليري د ىلا مجار لومة اريمضنا ىل اع ْ

 ىموم نيب هتيؤرو همالك مسق ىلاءتهللاناليق ٠ رك ذق.س ( ىدرواملالاق ١ لالدتسالا

 هلكو ) ىهتالاةردس دنعو ا نيسوق باقناك ثيح ىا ( نيتمدخم هارف دممو

 ىلا هعو+رو يداشدتاف تاو: قع وفا ىلا هلاغشاوا) :كقرؤأ ةره#ىفا انزال قوم

 ( ىزارلا حتفلاوبا ىكحو ) لوقعم ريغدب لالدتسالاف لوه< اذه لئاقزا هيفو روطلا
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 -- ت30 سب
 | ىلا ىا 1( ةياكللا ) هرك ذب مدقت) ( :ىذتقوميسلا ثنالاوناو :١ ةئانمعب راو !نيعب راو
 نانعكلا ىلها نم وه راسحالا سمك نا هسفشو ) كمل رع ( ىدرواتملا اهركذ

 الاد سس ع ثيدخحلا اذه ىورو ةبانحصلانم ةعاجنع ىور نيريسسنب دمحخ تخا

 قالو لوقنملاف ىهاظ رظنالسرم ثيدحلا اذه ناوك فو ىلحالاعبت ىمشااهر كزاذك

 ئرصبلا  ثراحنب ةهللاهدبع ديلولاوا وه ىكاطنالالاقو لوصالا ملسعب ماملاهل نه ىلع ظ

 فسويةئبا هنعو مهريغو رميبزباو سابغزباو مرا نيديزو ةر.يهىباو ةشئاعزنع ىور
 جرخاو قاسنلاو ةعرزوبا هقلو ةعامحو ءاذحلادلاخو لوحالا مصاعو و رمينب لاهنملاو |
 سابع نبا لاقفبعك و سابع نبا عمتجا ) ثراحلانب هللادنع ىا 6 لاق )ل ةتسلاةمئالاهل |

 لامخلا هنن واح ىتح مكر بكف نيت لجو نع هبر ىأردقادممنا لوقنف مئاهونس ندكاما ظ

 ىسو٠ هءاكف ىمو٠و دمج نيب هءالكو هّسؤر مسق هللانا ) سايعزبا وا بعك ىا 6 لاقو |

 فااخم هناو سمك لوق اذهنا ىهاظلا لوقا ىدلا هلاق اضيا هنيعبو ىا ( هباَّش دمت ءارو |
 ئرمعبلا حتفلاوبا هلاقام اماو ردقلا يخفتو سمالا ميظمتل ناك هريككو ساسبءنبا لوقل |
 نايف-انثدح رمى بانا انثدح ىذمرتاا قي رط نم انيبورو: هظفلام ءارسالاىف هتريسسىف |

 لاخلا هّس واح ىت> رج 0 ءىثنع هلأ ف تاق رعب [.ءك سا.ءعن. اىنالاق ىعشلا نع دلاحم نع

 هتيؤر مق ىلاتهللانا بعك لاقف هَ طلاب وا لوطن مئاهونس انا سادعنبا لاقف |

 ريسغىف هش رط نه ناكناو ىت>دن نم طقس هلعلف عماجا ىف ناك ناف ىزملا فارطاىف

 ىانع كيرش ىورو ) ناتياور هنع هلعلف هنو ريدقت ىلعو تلق هيلع فقاوف عماجلا ٌْ

 ىل اعل هللا ىلد او لاق 0 00 داؤفلا بذك ام ىلاعت هلو ىا 14 ةيآلا ريمسشلا ىف رد

 ١ ةداهشب همأقك ىا لاق ثيحاذه ىطدلابمغاو نيلاهحا لمتح مه هنأ هنو . يه و هيلع

 6 ىدنق رمسلا كك>و ) ريدتف رصااب ةياورلارب رق نم هنع ق.سال ضفانموهو هب ١ الاززلوا

 | ىبات وهو ةحيمص ةخ ىفاك ىظرقلا ىا (« بعكنبد# نع ) متاحىنانبا ةياورك ىا

 لهل ملسو هياعيلاعتةللارص ىبتلانا ) روهشم ىهبات اضياوه 6 سنان عيبرو ) لباج

 ىفالاو تاينالاىف رطىف ميرص ثيدحلا اذهو ( ىنيعبهرامو ىداؤشب هسا[ اق كنز تير

 امج هاورام دضتةءادقو امسأل روهلا دنع هج هنال الاس م تيدخلانؤكا رضالو

 ى دلال وق اماو اعوذ م مل_سو هيلع ىلاعت هللا ىفص ىنلا باحصا ضعب نع بمك نب د# نع

 اهملعي هوجو نه ثيدحلا مواّشالف نيم هارهنا ساع نا ىوردقدا ىلوالا ةرملاىف هلعل
 فرص الءارف ةروسكم ميش فلذ ةففخم ةمحعم ءاخف ةيتحن مضن ( صاخب نب كلام ىو رو هلها

 مهنم ةباحصلانم ةعاجنع ىور ىيبات هنا حصالاو ةبح هللاّق لمفلا نزوو ةيملعال

 «عنقو نيعباتلان 5 ةعامجو تاس هلا هب هيهاذلوف هذنع ىورو فوع نإ نحرادببع
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 8 21000 لأق لسد هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلان -:  عوداعم نع) 2 نا كاسي أ

 ا

 نيننم: داعم "نع «لطاخما قنا «كلاها.ةب دب ىزملا لاق نكلب ءا رش الاه ناكينا ,نالاتحبا, هن

 مهو هنع اوريعي نا هب حيرصتلا نومظسشمل ظئارعي داق عسقو اذا فاسلا نآذ

 ثيدح اذهو 6 ثيدحلا ىلعالا الملا مصتخم ميف دماي لاقف ) ةميظع ةلك ىا ةلك ركذو:
 ظ هاور دقف هدام ىلع تففقولا عقيل هداربانم ديالق ليزح هعشنو ليوط هظفاو لياج

 ظ لبقا مث ةودغلا ةالص ملسو هيلع ىلاعت و هللا لوسر ىلد لاق ذاعم نع هريغو دحا

 تءضوف ةياورىفو تسءنف ىلردقام .تيلصف لبالا نم تق ىلا مكثدحاس ىنا لاقف انيلع

 ] لاكشاالو هبرنهوأ ليت و هءاع ىلاعت 00[ لاحوهو ةروص نس>اىف ىبربنا اذاف ىب

 ا الاخ كلذ دعالو هسكعو ذلكشتم لكشتملا ريغ 3 ىرب دقذا ىواضيبلا لاق 7

 ظ 2 مف حمباصملا ةياورو ىلعالا ذلملا مصتخ مب 5 داي لأقف ملانلا دإ> ىنالو ايؤرلا ىف

 | قف 5 نيب هدب ةياورىفو هفك عضوف لاق بو ىا ملعا تنازل يمعابر لعالا داملا

 ظ ضرالاو ءامسااىفام تماعف ىندت نيب هلمانادرب .تدجوف ةياورىفو ىبدل نإب اهدرب تدجوف

 ظ كلذكوتب الإ ةذهإلت 5 ةالف ءامسلاىفام تفىعو ءىُشلك ىلىبحتف ةيناثلا ةياورلاىفو

 قلعالا الملا مصتخ ميف لامن نيئةواان م نوكيا تدع تاويل ةووكناد ميهارباىرب

 سشوللاو تاعالا ىلا ١ اددالا/ا ىلعا/لوشملان:تلقوب نجر ايوب لاقي تاوافكلا ىف تلقي دباب

 هراكملا ىلع هنكاما ءوضولا غالباو تاواصلا فاخ ةياور ىفو تاولصلادعب دجاسملاىف |

 ةمادتدلو مرج تاخد نكو ريد تع يش ع كالدل |ءش 4 هراكلاىف ةياورؤو

 ىن>راو ىلرةغتناو نك اسما بحت و ءةناوع خا لعقو تاركنملا كريتو تايبطلا كلئسا ْن

 مقتمان 0 ءاملعلان 4 قنا عاد كاطأ الا لاق لود 4 ريغ ىنف وت 0 مو ىف هن 2 تعيا اذاوىلع بولو

 ىور كاع همدح للا دوا مخ هروص سحاق مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نك 1 ثم ءالكلا نع

 مهنمو هنروص ىلع مدآ قاخ هللانا مالسلاو ةالصلا هيلع هلو هليوأتىف روبابا رده هنا

 هللا ىبد ىنئااوهو ىارلا نم 3 الاخ نوكينا لمتح ةروص 1 نديخاق هلوق ليقف هيف ماكت نم

 ىلا_ىل العا هماعنا هيب اغ ن نكد ةفصو ةروص نسحا ف اناو هتيأر هانعمهو مسو هيلع ىلاءل

 ةصوصخملا هناذ ىلاعت هنرودو هلالح لج برلاوهو ده رشا بم الاخ لو كنا لمومكو ع 0

 ىنعم ىلعو اهرىها_ظ ىلع برعلا مالكىف درت ةروصلا ىناطملا لاقو ةلثامملا نع هه زنملا

 دارااوهو لاقو هتفص ىا انكو اذك صا اذو ةروص لاشإ هةةغفد ىعم ىلعو *.ىشلا هة.ة>

 مهأ وافقت ماصتخالاب دا رآلا مْ هنفص نسحا ف هانا هناداراا لوصالا عماح ف لاقو اذه

 مصتخم ميف لاقف هلوّب قاعتم نيترم هلوقو ايىنعع ةزمهلا حت ىاو لامعالا كلت لضفيف

 نع ةياناك ىنتك نيب هفك عضد هقدر ناوين وحلاو ىبدنم لاؤسلا ىرج هدفا



 دس اشف ده

 اك" ةقاقمح عضوالاو ت كتعد ؟ الإ لاو هيلا ص ءفلا لاصضصلناو لضفلا دب ع هايا ىلا غل ادي نيل

 لاودا هةعم رك ديو ةمشل نك همدخ صضعل برش نأ مث دو | دارا اذإ كولملا ةداع نهنا

 دربلاو هناثل امظعتو هبافطلت هقنع ىلع هدعاس قو هرهظ ىلع هدب عضطإ نا هتكلم

 لودو نع ةبابكاوهأو هملق ىندا نإإ هلوش داراو تفكلا ىلادوعب ( هدر ىف ديلا ةدحارلا

 مغا هللاو ةظقيلا ىف ثيدحلا حص اذا هيلا جاستحي هلك اذهو ىهتنا هبلق ىلا ضيفلا كلذ
 بحاضص مالاعألا دحا ىناغدلا ريكا طظفاحلا عفارنإ ماهنءا وهو (قازرلادع يحو)

 دها هنعو قاالخو روعمو ىروألاو ىعازو الا نع ون رم هللا دمع نع ىور فرئاصتلا

 ةملزإ لاقدقو هلتاق نم صخغسو هنع ىلع هللا ىوذر ايلع بحي ل لب هدف قر ا ريغ وهو

 نا ىلع اءاع لضفا نا 5 ىردص جرم |اه هللاو لوش قازرلا كمع توموس تيس نبا

 ىار دقل هللاب فاح .ناك ا) ىرضبلا ىا 6نسحلا نا) مهنع ىلاعت هللاوصر رمعو ركب

 ماللاو ةلوهم لا ءاطلا حش ( ىكماطلا رمعونا) هلم ء له ىا ( ءاكحو) نال اّم>اهبف © ردم

 ىورندعلا مهل ربو ا ءىرقملا لف الا مامالاوهو ةرودكم فاكتفو 2ك ام نوف ميلاو

 ثيدحلاب ةماث ةيائعاذ تاارقلا لعف شر :ناكاو اه ريغاو/ مود :قاانو ءربلا القمع ن1 ةنع

 كذ مدقت (ةمركعنع) لاش راو نيرمثعو عمت ةنس ةحأطاىذ ىفىفوت ةنسلاىف اماما

 3 ىو دوعسم نءاأنع بهدملا اده ) هف عال ىاحلا لاو ( نيملكتملا ضعب ىدح>و)

 تأ 0 لاقتهب ردت ىارله ةربنهابا لاسناو يمنا ىزاغملا تبحاصىا ( قدسا
 ة1:/0101010101:17 الا بببببببب بت حظ ب"تبللظبظبظللِببجظا>ا

 ىومالا ىثرقلا فانم دبع نب سمش ديعنب ةيمانن صاعلا ىنانب مكحلا د.ع نا اذه

 ىورو تباثنب ديزو ىلعو ناّمع نع ىدر ةيؤرالاو عامس هل حصي ملو نينا ةنسدلو
 هدعب كللملادبع هنبا كلمو ماو رهشا ةعست هتلود نيسان: ىلعو دها#و ةوزع هنع

 نب روسملاب انو رقم هنع ةسدخا ثيدح ىور ىراخلا ناالا طماع ةيذبلا (ًناواؤاب ع

 (ها رءارةنيعب سابعنبا ثيدحم لوقاانا لاقدنا لين> نب دحانع شاقنا ىكدو) ةمر

 ةحيرص ةخمأ فاك ليئح ناىا عدحا سفن ىنعي) ءافلا حتفب (هفن عطنا ىت>) هررك

 لقب مل دمحا نا هائغم امالك ءاءاعلا نء ةلباتلا ضعب لاق هريغوا فةصملانم ريسفت اذهو

 راولطاا قالا نا توا هف 'ئذلا اكندلا مب مونلا قافار امتاو ءازمالا ةلئل ءآرمتا

 اسمر ااديعازربا جلاد هنأ شللغلا د( اليلعزر !هلق 319 نط او ءاينقالاءا ارا يمي عملا
 ىتملطلا ىنعي مدقألا رعوبا هنا ىهاظلالاق ثيح هعبتنهو ىلحال افالخ رهشالا لكالا
 دحافاخىا حتفت ليقو ةدحوملا مضو ميلا حّتش (نيجو هباّشءار لينحنب دجالاقإ

 (لوقاال ريبج نب ديعس لاقو ايندلاىف) ةيسحلا ىا عراصبالاب هيؤرب لوقلانعإ رخأتو
 دقو هدنع ةلدالا ضراعت ىلعو هنم طايتحالا ةياغ ىلع لدب اذهو 6«هررلالو ءارإ هناىا

 ىرخاةلز' ءاردقلو ىلاعت هلوقوا ىأرام داؤفلا_بذكام ةيآىا (ةيالا ليوأتىف فاتخا
 1 د اح د د جوج وحي جو“
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 "2773-0137 ا ك2 مست هش مم ع دلج

 "تا" ةفع --

 للادع كو :لئربج ىأر وعش نباو نشحلا,نعو هبله هآز ةمركعو :نسانع. نانع)

 يعلو قئولاخسو فلسا نعإ ىور قابرعلا !ثادكي ترثلا لظفاطا ءامالاوع 16« لاح سووخإن |

 ةدطاؤ) انعم و جات هج لمامياع_مالكللا/ قلن دقاؤي: (ءا بدلا ليةوبا نعتز ةردشو 1 ئانفلا
 ىموم ردص حرشو ةيؤرال هردص حرش لاق كردص كل حرشن ملا هلوق ىف ءاطع نبا
 نوب امهثدب امو ىردص ىل حرشا بر مالسلاو ةالصلا هيلع هناعدل ةباحا ىا ( مالكا

 وبا لاقو ) بوغرملل بااطو ديرم ىاثلاو بوبحملل بولطمو دايم لوالا ذا نيب
 لاش نا ىلوالاو خسنلاىف اذك 6 هنع ىلاعت هللاىوذر ىرعشالا ليعمسا نب ىلع نسحلا

 هيلع ىلاعت هللا لص ىننا ىا ( هنا هباثحا نم ةعاجو ) ةباحصلا نم سيل هنال هللادحر

 ةودقلا خيشلا وه اذه ىاحلا لاق ( هسأر ىيعو هرصبب 1 هللا ىأد ) سو

 نأ ن يللا نأ قموم.ن هللا دعب نع ملاسنب 2 نا نب ليعمسان .ىلع نيملكتملا ماما

 كلذ كرت مث ايازتءم الوا ناك ىرعشالا نسحلاوبا سيق نب هللادبع ىسوم ىلا نب ةدرب

 الا مالكا 5 ف ماكتيال ناكو مس هيلع ىلا هللا 12 ىنلا همون ىف اهار ايؤرب

 ركب ونا ىذاقلا لاق ىراسبالو لضانيال اهظع اريح ناكو قحلا ىف امايق هيلع بخ نا

 تامال ,. نينامو نين قيس دلو, نسا ىلا تأت نأ نإ ل اوكسإ نانو نددت
 نيمهرلا ماما دلاو ىنبو-هلا دمحم وبا خيشلا لاق حسصالا ىلع ةئاماالثااو نيثالثلا لق

 اذه نسا وباو ىناسماتلا لاقو ىزورملا قسحساى ا خسشلا ىلع هقفت ايعفاش ناك
 علا نيسوع است وا) همم فار لل كل لل كيك ىلا
 هيأع جلاب نرش لس رانيبت لب ةوص ءاه يظن ورز ةقيقحم يا ( اهلثم يقول تقف الاجل ملغ

 لودصو و ءاهللاو هيّؤرلا لوص>ح ةدايزب ىا « هيؤرلا ليضفت مهني نه صخو

 وهو هةخيشم عمج (انحباشم ضءاإل فقةوتىا «فقووزب ءارسالا ةليلىف ءايلعلا ةجردلا

 ليلدهياع سيل لاقوإل ة>سن ىف اك كلذ ىا (اذهىف) ساق ريغ ىلع خسيشوا سايقلا

 ل.تحاذهو نوكيالنا راحو ىا (نوكبينا رئاح هنكلو) هعوقو توثىلعىا (حضاو
 همر لضفااونا ىذاقلا لاقإ) ىرءشالا مالك نم نوكي ناو ىخاقلا مالك نم نوكب نا

 ىلاعت هتيؤرناهنف) كشالىا ةيرملا نم لاعتفا (ءارتماال ئذلا قلاو) همم فل هللا

 اهتلاحتتتا محل لامحاو مهوننم ءىثىا (اهليحنام لقعلاف سلو القع ةزئاح ايندلاىف

 ىا ( اهل ىسوم لاؤس ايندلا ىف اهزاوج ىلع ليادلاو )) اهيف اهعوقو زاوجم همز+
 اسهلأشف اهيف ىربنا زوجي ىلامت هلا هداقتعا عم كيلا رظنا ىنرا بر لاق ثيح

 هءلع زوالامو هللا ىلع زوجام ى'ن له نا ١) لاخلا نمو ىا ميلا مهب 4 لاحمو )

 ءاسالا لاؤش ةلاحتسال ةذسن ىف 5 ليحتسم ريغ ىا 6 لاحم ريغ » ياس الا الابل م لب

 ةطايش 2 و هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن اقفل | ىا (هتدهاشمو هعوقو نكلوإ لا لاخلا ندر ناوكماب
 دس ل

 يك هب ( يش منع ىلاعت ذللأ جر اد ومسم ناار قيل فية كعوز نانق ةءاززعل
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  (ىلاعت للاهل لاقف ) ءايادملطا ىا ماللادي دشتب ( ىلاعت ةلادملع نمالا هماعن ال ىذلا بيغلا نه )
 ىناب رعشملا ىا هيفس نذؤملا ىرانا نودىا (ىنارتنا) زاود>لال فان ريغىا ىمواىا

 لمحت ىا (ق.طت نا ىا) ىنارثنا لاق ثيح طقف هعوقو ىفا ىلع لدبام هيف لب زاوج

 لاح وءاقللا رادىف نوكيامتا ءاقللاو ءانفلا راداهنال ايندلاف ىا (ىتؤر لمتحناو) ىاياحن

 قرط ةيضتةملا ةرخافلاا تاماقملاو ةرخاذلات اف وثكلا ليلادب ةرخ الا يمانمدعي ءارسسالا

 ىفو ( الاثءهل) نس ىا (برضم) ةلاعا كلتىف لس وهيلع ىلاعت هللا ىلص انيدن ةيأب ةوقىفةداعلا

 فييك ارت نه ىا ةيتح2ةنون نوكشوةدحب وم رئاثكب (ىءوم ةش نه ىوقا وهام ) .الثمهخسن

 ىروصلا لكلا بسحن ىأ (ل.اوهو) ىوقال ري شت (تساو) 4به يبست ءاضعاو هااامسدح ءانس

 هيف سيل اذه لكو ) ىنارت فوسف هناكم رقتسا ناف للا ىلا رظنا نكلو لاق ثيح
 ( يا ىلع اهزاودح هيف لب ) الام اهعوفوىوررو اهدر ىذتش ىا ( اين دلا ىف هنور ل.خام

 هناك« ىف لل+لا زارقتسا ىلع هنبؤر عوقو قلع ثيد ةلطا ىف اهعوقو زاوج لياد ىا

 ١ ردع لع غش نا وه قيلعتلا ىنممذا ناكمالا ديفب نكمملاب قيلعتلاو هسؤر ىل# دعب

 ىلع ليلدالو ىا «اهعانتما الوز اهراوح ةلادعةسا ىا (اهتلادتسا ىلع عطاق ليلد) سلا

 دوجولا تعلن لب دوجوم ىلاعنو هناحيس هنال ىا ( دو>وم لكذا) اهدوحو عامشما

 هعالو) ىرعضالا لاق 6 هإ .تءاسم ريغ ةزءاح هنورف ( هيورلا زاح دود وم 0و

 فالتخال رابمبالا هكردتال ىلاعت ِهلوَش ) اهزاوج عانتما ىا 6 اهعنم ىلع لدتسا نمل

 كاردالاب دارملا لبق دقذا ةحح نوكي نا حصيال لائءالا عمو ىا (ةياالاىف تاليوأتلا
 اهظعر صخيق تاقوالا ىف اماع سيل ليقو ةيؤرلا قلط» ىنأ هنم مزليالو ةطاحالا

 صخعيف هكر دي رسل لكال كلوق ةوق ىف وهذا صاخشا ىف الو ةلدالا نيب عمجا ةرورض
 ذيع نب نبدلا نع برغا دقو نوبو>جل ذئموب مهر نع مهنا الك ىلاعت هلوقل مهضعس |

 لك هلوق ىلع لقو فالتخالا ىلع فطع ( سالذاو ) ةكنالملا ءارتال هلوغىف مالشلا
 ايندلاىف اهعنم ىا ماسندلا ىف لاق نه لوق ىخغتشنالاب هنالو ىا هدعب ىنحالو دوجوم

 ىضتشإال لاتحاو ليوأتب ذخا لب عنملا ىف اصن سيل هنال ةياؤرلل ىا ( ةلامحشسالا:)
 ىلع اهسفن ) راصبالا هكردتال ةيآ ىا 6 ةيآلا هذ مهضعب لدتسا دقو ١ ةلاحتسالا
 (ليقدق وأ ةيؤرلا زاوج ةطاخالا ىنن موهفمذا (ةلمخحا ىلع 'اهتلاحتسا مدعو ةبؤرلا زاوج
 مهنا الكهلوق ةنس رش دهعلل ماللا نا ىلع (رافكلا راصبا هكرذنال) ةياالا ليوأتىف ىا

 لوقوه و ارارمرم اكىا (هبطيحتالراصبالا هكردتالليقو) نوبوجحلل ذئءوي مهب دنع |
 هكردي امناوإ اهسفنا ىنا ( راصبالا هكردتال ) تاليوأتلا ىف ىا (لبق دقو سابع نبا |

 ىلاءتلاقداصلا رسكو ءابلا ناكساو ميما مضب وهو اهيف ةيهلا ةوّقبو اهبيسب ىا (نو رسصبملا ظ

 رطللال رضنلاةدطشاؤب رتظمللا) نوكي انما كازدالا) نا 'ىنملاو .هدقغنافب رضباب قفا |

 ىضتت لب ىا ( اهتلاحتسا الو ةيؤرلا عنم- ىضتقال تالي وأتلا هذه لكو ) هفن

 (اه زا وح)



 يأ خه 1

 ك1 اهزاوخ نذوب امن قيطت نا ىا هل وق وهو ا ىدلا ل 3 قا 1 0 1

 ىا مومعلا نم ةذعسأىفو ) مومعلا ىلع تسل 0 ا ل 7 ىا 14 اهنالو 0 اهاا ىدوه 0

 هيف هللا قلخيامم ىسوم ريغ هاري نازاو+ل نامزالا عيمح ىف ناسنالا دارفا عيمج اهيفنىف

 ىننلا دك او دشنالو طقف لتقتسملا ىنل نل ناف ءارسألا ةلءاك ا ىناباىق اهل اذان لا

 ثدح لازتءالا لهاو ىرشخم زال افالخ ةتكالاا لها هءاعام ىلع هديناتالو لايق: سالاىف

 ماكا ناف هلوّشو ادبا ةودع ناو ىلاعت هلوشإ درو دن أتلاوا ناكاوتل درفت اهنا نوع د

 0 نا اه انعم لأق نم نالو ( مولا دسقتلا كلان مدعو دنالا 1-3 مزاي ذا انسنا مولا ا

 عملا صاصتخا زاودل اًقاطم اهف امل و ةلادتسا ىضتش الام يا 46 ليواتوه اغا اس'دلا ىف ؛

 اع لب اسندلا لاو>١نم دعب الام 2 ةلاح نا لاش دو هنأ ىلع هريغ 003 - 0 ا

 ئا , 77 ناو 0 اهلطم هي ىا( ع رالإلا رمت ١ دار 7 ىلاعت هلوقىف ىا :

 صوصخلا 1 ند مزال الو اصوصخ ىا ) ىدوم ق>ىف ب اهعانتما ةدعصفم قدا َّن 3 ا

 )»ع تالي وأتلا قراطت ثيحو ( نامزلاو ناكملا كلدب دسقتلل لباق هنأ 2 مومعلا حمه ١

 هلوق هيون و قرطان هذعسا ىف هنا هدول و محازناو عباتنو ددر ىا نيئاتلا ىدحا فد ١

 عانتما ىلا ىا © هيلا ) منملاعطقاىا (عطقلل سيلفإ ريسفت فطع (تالاتحالا طلستنول ||

 ىا ) مهلو مب لوأم ىا ( كيلا تبت هلوقو ) ليلدو قيرط ىا ( ليبسس ل ةيؤرلا
 حقو انهحتقو ءاتلا مكب ىور 4 ىلهر دقت ملام 0 قاعد ىلع مادقالا نم ىا 4 ىلاّوسنم

 هتيتكو لزالا ف ىلهردقت مام ىنملا نوكيف لادلا ديدشتو ءانلا مض عمالا ماليالف فاقلا ظ
 ىناسماتلا هرك ذ اذك ىبسوو ىردقىف هلجت ملام هانعف اهن وكس اماؤ كماع قباسىف ىلع

 رشبل سيل ىا ىنارت نا هلوقيف ) .ةمح» لاذ حتقو ءاه مضب 6 ىلذ-هلا ركب وبا لاقو )

 ( هلاو ) ىرخالانم لب امندلا نم سيل ءارسالاو ىا ( ايندلاىف ىلا نظن نا قيطي نا

 ناك !خولاوني قالوع قاطشلاد, انآ ق١ فا م تاماؤلب اجل ابف عامان لل اعراظف نم ناعيا نأ
 7 2 َن / هل ل 7 هناحبس هللاناو روعا هنا اوماعاف لاحدلا ثيدح نه (بمىفام هدب وب و ىزملا لاق للا ىأر

 كفا ١ نقل ترانا جا وعا ىت> هبر ىرب نآ م انكم اد>ا ناو روعاب سيل ىلاعتو ْ

 اهزاوح تاو. اهلاذ ث.ح نهال ىا 4 2 5 دلاىف 0 هنيؤر أ اء 7 اثللاو

 مهيب ىا ( ايندلا لها ييكارت فءضا ال اهيف تعتتما امئاو اهيلع مالكا سماك اهيف

 )ع اضع ةريغتم اهنوكحو 0 مهساوح ىا واولا فريقك و فاقلا مهل )ع مهاوقو 0

 ناسنالاف افده ىا ةمحمملا داضلاب و ءارلاو ةمدعملا نيغلا حاف مهضعل هطيضو نيتحتفش

 اهناسصش ىذتقت ٠ ةقافم دانك الل هلك 0 عت نم 6 تافا الز ( افقد هه ئا

 1 كيلا تد كايا هوشو هب 7 ا 0 هلوش 0 006 ىلع ىا . مهل ةدحالا هرب زبه ام ا
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 | اذاف ) ايندلاىف ىا ( ةيؤرلا ىلع ةوق مهل نكت ف ) انهااوز بجوبامم ىا ( ءانفااو )
 اوةزرو )لوالا نم ىتباو ىوقا ىا( رخا ايكرت اوكرو ةرخ الاف 2 ناشلا ىا ( ناك

 6( ةئباث ) ةوق ةخلىفو ساو> اوطعا ىا ةوق عم انونم فاق فيفختو مضل ( ىوق

 لعافلا ةغيصل ( متاو ) هيفاو ةماث ىا ( ةيقاب ) ءايلاو نوالاب ةسناث ةخساىفو تو.ثلا نم

 مهرئاصبو ىا ( مهولقو ) ةريهاظلا ىا ( مهراصضصنا راوثا هللا ) لّكا ىا لو_فملاوا

 باوج وهو فذحلاو لقنااب لعاف اوبوق هلصاوواو مضو فاق حت ( ااووق ) ةنطابلا

 هاب لوقو ىهاظ ىما اذ-هو ( ةيؤرلا ىلع ) ةرخ آلاىف ةوق ىوذ اوراص ىا طرشلا

 مهم لك ١ قاخ ىلع ىقعلاف مهةلخي ىلاعت هللازا ةيممالذا هيدل قاقشالو هيلع راغالو

 كلذ ريغو عاملا و برشلاو لك الاىف هيف رابخالا تءاحاك ىوقلا عيمح ةهج نم ايندلاىف

 ةيؤرلا تابثا عرشلا ىنن دقو امسال كلانه اهوو ةرصابلاو ةعماسلا ةوقلا ةدايز ركتي الف

 ىفانيالوهو ةمئالا بأدوهاك ةلدالا نيب عما نمدبالف ىقعلا ىف ةصاخلل اهتيثاو ايندلا ىف ةماعلل
 مهنم اذهو ىحدلا لوق عفدناف ةلءاشلا ةليقتسملاو ةنهارلا ىتلاح ىف ةلماكتلا ةردقلا ءاوتسا

 الق ان دلا ىف مهل هقاخ ىلع رداق ةرخ الاى مهل كلذ قلخ ىلع رداقلاذا هيب الب ىوعد

 ءىثشب ةطورشش» ريغ هقلخ د رحم هب ؤرلاذا هيلع لءادالو ةرخ الاب كلذ صيصختل هجو

 ا نب كلامل ) هنيعب فلسا ضعب نع لوقثملا لوقلا اذه لثم ىا ( اذه و< تيأر دقو )

 ظ ةنادحبس هللاىريام ىا لوسهملا ةغيصب 6 رب مل لاق للامر ) بهذملا ماما وهو ( سنا

 ظ قالا سحلاب ىا 6 ىنافلاب قابلا ىررالو قاب ) ىلاسعت هللاىا ( هلال ايندلا ىف ) ىلاعتو
 ىا ( ةققاب اراصبا اوقزرو ةرخ الاىف إ ةيؤرلا ما ىا 6 ناك اذاف ا ىنافلا ٠ ناكملابوا

 ةزمهب مث ءايلانوكسو ءارلارسكب ءىر ىكاطنالا طبضو (قاءلاقابلاىؤرإ ةيوق رئاصبو
 6 حيلم نسح مالك ) كلانه قيسامو كلام هلاق ىذلا ىا ( اذهو ) لوهخنلا ءانب ىلع

 هعانتما ىا ( وه سيلو ) ةلعلا هذه ىملدلا عنم ةربعالو حيرص نسحتس» مارمو ىا
 هنوك ىلع ىا 4 ةلاحتسالا ىلع ليلد )ب ايندلا ىف هعانتماىف ىا هيف سلو ةححص ةخءداىفو

 ءاشن٠ ىلاعت هللا ىوق اذاف ) هتوقو هتلاح ءانفو هتش فعضو دسعلا ةردق ىا ( ةردقلا

 لادلا ديد_هكّدب هردق ىحلدلا لصاىفو ( هردقاو ) هدايمنم ءاشام ىلع ىا ( هدابعنم

 اهدعب ةدحؤش نيعلا- نوكسسو ةزمهلا حتفب ( ةيؤرلا ءاعا لمح ىلع ) ارداق هلعجو ىا

 ىلت تحت اهلاقثا لمحت ىا ءابعلا هنهو ليقثلا لا وهو رسكلاب ءبع عج ةدودمم فلا

 نابصخش ىاىو ناك تقو ىاىفف ىا «:هقحىف إب ةيؤرلا ىا 6 عنتمت مل ) اهلالجو اهلاج
 ادغ ىلا رظنتا كنا مالا هيلع بوبا ىلا ىحوا ىلاعتو هناحس هللا نا ءاطع نبا ىور

 ءاقبااىلا رظنتف ءاقبلا انبع امهل لاق نينيع كل لعجا لاقف نيئيعلا نيتاهبأ برا لاقف
 | مهين هللازناوةماقلا ثبدح 5 لدحر نوشحاملا نب ىلع لخد هنا ىك>و ءاقبلاب

 (هترودىف)



 دم 4

 ةفصلا هذهىف ىرينانم مظعا ىلاعت هللانا لاقف اذه نم ركتنام ىنإي هل لاقذ هئر ودق
 هاك ”تفشا ءار“ كاس كلاش + اعتتا نكعلا وب .هتماشع *نيد# )رسل ىلافت سا نار يقاجلابب نامت

 دختو ىسوم رصب ةوقىف ركذام مدقت دقو ) هيلع ناك امع عجرو هيلا بوتا لجرلا لاقف
 ةوش ) هغولبو هيضم ىا ةمحمملا لاذلاب ( ا.يكاردا ذوفنو مالسلاو ةالصلا امهيلع
 ىا ( هايأرام ةيؤرو هاكرداام كاردال ) اهايطعا ىا لوهجلا ةغيصب ( اهاحنم ةيهلا
 امة نوما لكطلا ل يطل و م يامل نافل الرع فجرت ا عيرزلك :ىابزفم اماق زا ةلقوأوف

 ىنعب ( ركب وبا ىضاقلا رك ذ دقو ل املاةقيقح و لاما ةقيقحي ىا ( يلعا ىلاعت هللاو لك الا
 ةئامعب راو نيتسو نام ةنس هدل وهذا فنصملل رصاعم ىنرعلا نب ركب ابا ىضاقلا نال ىنالقابلا

 ةيش ةلاعو ةئامعت راو نيعيسو 5 هد ةماعلا دلومو اا نيعبراو ثالث ةنس هتاممو

 لاب نا سايقلا ذا سايق ريغ.ىلع نوثلاب هيساو ىنمشلا هرك ذ ةئامستعو نيعبراو عبرا

 راصبالا هكردنال اهو ةيؤرلا ىف ىلع نيتلادلا ىا (نيّن آلا نع هتبوجا ءانثاىف ) هلدب زمهلاب

 مالستلا واةالاتلا اهتلع قمومنا >:ءاتسو ا هظللال ةاداؤن"”ىذلا"ىا (فانشامز) قارتاززلاو ظ
 ١ مه مقار ديعت عند دفدلا ارضنا از لكسر تا نام ضلوا

 ديعب اكد للا ةيؤر درجت قعضلاف الاو هيلع ايشغم طقس ىأ نيتحتش ىوريو رسكف

 قاعتم ( كارذاب ) اقوقدم اكوكدم ىا ( اكد راصف هبر ىأر لملا ناو ) ديدشلا رظنلا ف
 ىزارلا مامالا لاقو ىرعشالا نع ىدبررئاملا لَن ك لا ىف ىا ( هل ىلاعت هللاهقلخ ) ىأرب

 م ظلما اهي أرق ةيقذلا دن قلق اميفأك الشاو قامشلو اقر لادتشا ىاَخ ملمملا ىف
 رظنا َنَكَلَو هلوق نه معا ىلاعت هللاو ) امهبز امهتبؤر ىا 6 كلذ ) ركب نا ىذاقلا ىا

 لاقمل ىنار“ فوسف ) هبر ىلت دنع هناشو هلاح ىلع قبو ىا (هناكم رقتساناف لدا ىلا

 6 هل هروهظ وه لبحلل هيلو اقعد ىموهرخو اكد هلعج ر هفيك الب ىا ( لبجالدب رى اماف

 ئضاقالأا نع قاذلاى ا © نؤفلا ذه لق) ءاقب. ىلا 6 ءار الخ 2:كتفك لاب امان راو يئا
 ةيؤرلاىف ةطساولا ةمكحىف رقابلا ىا ( دمحن' ١) قداصلا ىا ( رفءج لاقو ) ركب ىنا

 © كلذالواو ١ ىلي نيخ رهظالا ( ىلحت ىتح ليجلاب ا) ىموم ىا ىلاعت و.هناح.سىا ( هلغش )

 ل5559 كيدشلا كاقاقلأكت'كداسب تان عفاف لا اقعيس ) ئماوع ار( كالو :لالطابا لغشلا
 ىناتبالف تا ءارو نم ةطساوب ةيؤرىا:( ةأر ىسومنا ىلع لدب ) رفعج لوق ىا( اذه
 ديعب اذهو اذه هلوش ىحلدلا دعبا دقو ديدس مح اذهو ةطساو الب ىنارت نا ىلاعت هلوق

 ىأرىا « هآر هنا ) هقحىفىا ( ليلا ف ) لاق ثيحىا ( نيرسفملا ضعبل عقو دقو )
 فيك ديعب كاردا الب ىلحتلا درع كدلاذا كدئاف ةتقاخىف هقاخ معو كارداب هبر ىلف

 ا ص معتست نح ع دعس

 ةيؤرو املعو ةأرءح هيف قاخ ىلاعت هللانا ىبدتلا قدم نأ ىرعءشالا نع ى دي رئاملا لش دقو

 لدتسا) ىلاعت هب رل ىا ( هلىل.لا ةيؤ ربو ) ىدلا هركذ اذك اهتايثاىلع امهنمصن اذهو هارف

 نا ا ا ا ااا ا تت: 05“



 2 يي ربيجبجيبل
 2 ل وح مص جمس هجادمع مصمم -

 0 رظن ريمضلا 3 ىطدلا لاق ةيؤرأل ىا ( زاو آلا ىلع اليلد ) هل ليلا

 ظ
 ا

| 

 كشالو ىا مغتو ميا ! بدك )ةييمالو ) ردت رك دنو ثنؤي ردضملانا عم ءائودؤام

 قارنا ةياو راصبالا هكردتال ةيا ا( تاي الاف سيلذا ) ةيؤرلا زاوجىا ( زاوجلا ف )

 '"ناولا ىلا ةريشم ىه لب ةيؤرال ىا ( عملا ىف صن ) ينارت فود هناكم رقتسا ناف ةباو

 هللاىلص ( انيبنل ) اهعوقو بوجو قاب( اهوجوءافاو ).مالكلا هيلع قس ممارملا ماقمىف

 ىأ ةلدالا عطاوق نم ىا ( عطاق هيف سيلف هنيعب هار هناي) مزخلاىا (لوقلاو) ملدو هيلع ىلاعت

 لوءملاذا ) هيلع هعوقو توثىف لومي عربص ليلد ىا ( ضنألو ) ةيؤرلا عوقو ىلع
 داؤفلا بدك ام ىلاعت هلوق ىا ( مجنلا ىتا ىلع ) لالدتسالا اذهىف هيلع دمتعملا ىا 4 هيف

 نيد الا ىنعفىف فالتحالاو'ىا ( ,روثأم امهف عزانلاو ١ ىنطامو رصيلا غازام 28

 امها) ىلقنلاو ىلقعلا ىا ( لام>الاو ) روطسمو روك ذم ريسلاو ريسفتلا بتكىف ةمئالا نين

 عطاق رئا الو ) ا اةيدجاوبم اهتم اهدادع وبر ةنيبلا ىلع اههتاالد: تيحنيمم عا ب نكع
 ةحيحص ةذءد1ىفو هئيعن هءار هنوكب ىا ( كلذ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل ئبنلا نع رئاوتم

 هئيعب هآر هنانم مدقت ىذلا ىا ( هنع ىلاعت هلا ىذر سابعنبا ثيدحو ) ركذ امل ىا كلذا

 ع بو هيلع ىلاءث هللا ىلص ىب .ن!اىلا هدلسإ ل )) هطانتسا نع أمن ىذلاى ا ( هداقتعا نع ربخ )

 ميما ديدشتب ( هنمضم داقتحا : ملا ةذعسن ىفو ( لمعلا 3 بصنلاب ( بحيبف ) ريتعي ىت> ىا

 | هب .آلا ريسفن ىف رذ' ىلا ثيددح هلثمو ) هئيعب هير هيؤر نم هنومضمو وهف يا ةهحوتفملا

 نالعا يف ىر تارىا 2 ذاعم ثيدحو ) هبر ع هاع ىلاعت هللاىلص ىلا عاد هلوقىا

 | (يغزو )همانءىفوا هداؤش هارهنانم ءدقتام ىلع ىا ( لي وأتلل ) مهمل دق اا 1 احانو

 | اهدا بارطضا نا مولغملا نمو ىا 6 نكملاو دانسالا برطض.٠ ) هثيدح نا لاخلاو ىا

 هبارطضا مث لامحالا نم ق.سام عم امسال لالدتسالا حلصي الف ثيدحلا فعضل بجوم

| 
| 

 ند رئاديع ناق الاس نم ىمرمضخلا ساعن. ن<رلاد.عنع ىورب ةران هناف دانسالا ثيح نم

 هباتكىىئاربطلا هاور هناف نتا ثيح نم هيارطضاو ليج نيذاعم نع ةراثو ىناحصب سيل

 للي شا د مهلوس رزانبلع نستحا اق لبج لييذاعتي نيعز صاخت نير كلام نع هدانسأ
 تيلص ىتا لاق ةودغلا ىلد املف علطت سمشلا تداكىتح ةودغلا ةالص نع ملسو هيلع

 هاورو ثيدحلا ةروص نس>اىف ىر ىنانأف دحيسملاف ىتج تعضوو ىل ىذقام ةلللا

 كامل تقتل: ىل يقام تيلسف نلبللا نم _تق٠ىإ هيفو قايسلا اذه ىلع للذح نبدا

 ثيدحلا نيم فاتخا دقف ثيدحلا ةروص ند>اىف لجو نع ىبرب انا اذاف تظقيتسا ىت>

 00 الا ل ير وول ب تروج تش ف ميو التنموي دحاو دانسإل يقاس قو اك
 ىا ماللا ريسكب 6 فاتخم ا ثيدحل ةفص هنا ىلع عفرلاب ( رخآلا رذ ىلا ثيدحو )

 ع ينال ثيج ءاعايك 0 ) ىلا ثيح ن + يار يتع مربغلاب ظفالا لا ثيح نم

 )نم )



 ا

 ظ
 ظ

 0 ذأ ذأ

 هت 159 ل

 ىورو 4 ىورف ) تافصلا هلمح نم روما ىنءع رونلاو تاذلا ىلع رونا'قالطا ثيح نه ا

 كارا نول سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ثاني انا د او نب فشرا قوشوا
 فك ىنعع ةحوتفم ةددشمنوذف هحوتف« ةزمهب (هاراىنا) مظع رونوهىا (رونإ لاف

 هحح رضتنلا ىثغ اذا وهو'روتلاب ىزب ءىثلا ناف ىلاعت .هللاىرا: ىلا, روضتن كفك قا

 مامالا حر ىلاعت هللاىلا داع هارا ىف ريمضلاف روهظلا لاك نم هءاروام ةيؤر نع

 ءاشغاب ةداعلا ترجم روهظلا ماتو ةيؤرلانع ىنعنم روذلا ناك -ىا؛ ئززاملا هللادع وبا

 لوصالا عيجيىف ةاورلا:عيمح هاور اذكه ىلا لاق راصبالا نه اهعنميف راصنالا راونالا

 انخو.ش ضءعب ىكحو إ هارا فيكفرروذلا هباغ انعمو تاياورلاو ملح لوصا عيبج ىا

 ةنونم ةددشم ةيتحلو ةرودكم نوف فلاهدعب ءارلاو نوذلا حف ىا ( ىناروث ىور هنا

 لوالا باودلاو مفيحصت اذهو ىزالالاق ىزاححلا هرك ذامىلع ةزم“ مضغب 6 هارا )و

 اطعم ناكل رار لامع ينرلكلا لاقل !لكحلا ةيرتلا ناك هليوق وزار تا كم ار هاون علل و
 ناثلاو هداعتتساو هّسؤر ىفاىلع لاد لوالاذا هتنارغو هدعب ىنيالو قيسام ىلا اعجار

 ىا لأ رذآى الحا ةندستووا يار( ند الامد حفر وفد دنماو لانا لع
 ءازل كنك انو كل نيكل (! رق اياكرلاتزل | كتارا ملسو هيلع ىلاصت هللا ىلص ىينلا

 لوصاىا لودالان م لصاىناهتارالو اذ معتم ةياورلاهدهو فنصملا لاق ىدلا حرش ىفو ٌ

 هتيمستا ناك همن نمو هنع هللا ىلاعتي مسج رونلاذا ارون ىلاعت هتاذ ن وكي نا لاحو مدم

 ءامساا رون ل. ةكروتلا هئموا هروثم ىارولاىذ ىنمعارونةنسلاو باّتكلاىف ىلاعت و هناحيرس

 دارااوا راحشالاو تابنلاب ىورو م ءاسالاب ضرالارونو محلاو ر.قلاو سمشلاب

 باقااىفةع زخ نبالاق ةنحلا باتنكىف ىقارعلل ءايحالا ثيداحا خايخ نو اذه هقااخ رولا

 اهلاح رو هارادإ ارو هسار رذىبانع دمها ةياورىثنا ثيح نم ىاءىش هدائسا هد ند

 ةعىلع ) رذىبا ىيدح نم ىا 6 اءهنه دحاوب جاحتءالانكع سيلو ) حيحصلالاحر

 | 1 حييحصلا ناك نأف 03 امهم دانسا ضفانأو اههييتعم ضراعتل اهشاو اهعوفو ىا )ع هيوؤرلا

 هبخودعنم ارون يرام و يل كمن ملا رول هلا ريخادت وهف ارون تاور اناا ول اح
 ىاءاراىنارون هلوق عجري ) ارون تيار هلوق ىنعم ىلاىا 6 اذهىلاو ىلاعآ هللاةيؤر نع

 ماذهو رصبلل) ىطغملاىا اددشموا اففخلعافلاةغيصب 6 ىثفملا رونلا با عممارا تفل

 ءاوراك (رونلاهباإ ىنملا ثيح نمىا (رخ آلا ث دحلا ىفاملث.) هاراىنارون ثيدح ىأ

 ثيدلاىف و )ماني نادل تدي الو مانييال هللا ناهل وا و سم ىفهلص او ىرعشألا م وم ىبا نع ىملايطلا

 نكلو ىنيعب هرا مل ) ةباحهلاضعب نع بعك نبد# نع ريرجنءاداور ىذلاىا (رخ لا
 هءلشوب ر هّميؤر ةحصل ادهاش ىوارلا ارقىا 6 التو نيتسم ) انيه هيفديز ( ىاشهسار

 نيسوق باق ناكف ىلاعتو هناح.س هيلا برقتلاىف داز ىا (ىلدتفإ ان برقىا (اندمث)

 باقلاىف هلم#ناىلعىا 6 باقلاف رصيلايف ىذلا كاردالا قاخ ىلع رداقهللاو ) ىنداوا

 ١ رصبلا ف عمسلا كاردا قا ناو هريغواعمسلاىف ةيؤرلاكاردا قا نابىا ( ءاشفكوا )



 سس ب سس مس ل ا اساسا اح ا سس حصص هع عما هتحسس ظ د 1[ دال دس
 صأ هيلو 7 ناف 2 هدانعيف هذا نم نع هعفادي و . همز امب ىت> ىا ( ءريغهلاال 2 هوو

 ةلادتسا الذا هيلا ريصملا بجوو ) لمتحا ةخذىفو لوهجلا ةغيصب (دقتعاإ اهعوقوو

 نكي هناهءاىلاعت و هناحب .هللاولوقا 6 باوصلا,قفوملا هللاو) قةحلادنعىا «هدري) لقنلا |
 رامشعابوه اما ةيؤرلا تامثا ىلع لدبامت دروام ناب ةلكشملا ةلئملا هذهىف ةلدالا ناب عمجا ظ

 ءىثلل ىلحتلاذا تاذلا ىل ىلع لو# وهف ةبؤرلا ىنن ىلا ريشي ام ءاحامو تافصلا ىل#

 هتطاحو هتطاحا رايتعاب ىلاعت هتاذ ق> ىف لاحم وهو هتقيقح نع فشكلاب نوكيامتا

 هدب ؤيامثواماع هبنوطيحالو ىلاعت و هناحبس هلوقو راصبالا هكردتال ىلاعتهلوق هيلع لدناك

 هلوةىفاذك و انر رام ولت لعملاو برلا رك ذ ىنفاكدهلعج للحال هبر ىل#اءلف ىلاعت لاق هنا

 محو هياعىلاعت هللا هلوقىف اذك و انر رح انحيملتة رظان اهبرىلاةرضانذئمموبهوج و ىلاعآ

 لصاحلاو انررق اب حرصت هور ىف نوماضتال ردبلا ةلآ رذقلا نورت مكبر نورتس

 ةءافصلا تانلحتلا نا عم ىقعلا ىف اهب نيقيلا نيغ ريصي اسدلاىف هتف رعم نم انش ملعامنا

 كلاسلاف ةيدمزسلا تالامملاو ةيديالاتاماقملاىف اهل ةياهنال ةيئاذلا ةقيقطا نع ةفشاكلا
 كير ىلا ناو ىلاعت لاقم هللاىف ارئاسس اضيا ةنلاىف نوكي ىلاعت هللاىلا ريسلاىف ىهتنملا

 صاظااو نطابلاو رخ آلاو لوالاوهف هتبلوال ةيادبال هناك هتن رخال ةيامنالهناعم ىهتنمل

 ربارسلاوقئاقلا نه نيفراعال فشك امو ررامغااو يهاوظاا معا وهو

 8[ لصف ]- ظ

 هذهىف درواناماو ) ءارسالاةليلىف مسو هيلع ىلاعت هللا ىل ةلعقوامت ةقرفتم اوقف
 6( هعم ةمالكو )) اريس ةتملاكم ىا 6 لجو نعهللي هتاحانم نم ل ءارسالا ةصق ىا ( ةصقلا

 نع هعم .هللامالكو ىلاسعتو هلاحبس هل مسو هيلع ىلاغت هللا ىلص هتثداحم نءوا انهج

 هتلمضتام ىلا! ىحواام هدنعىلا ىحواف )ل ىلامث. هلؤتنم :ةاروامأ لبلدنا قا ("هلوش ) ةنأش ١
 - ىلع يرسل مك ) ىنعملا اذه ىف يد هام ةيشلاو ثدراواف قا ( ثيداحالا ظ

 ةليلق ةقئاط الا ىا 6 مهنم اذوذشالا دمح ىلا ليربج ولي ربج ىلا ىلاعت هللاوه جوملا نا |

 ( قداصلا دمح نب رفعج نع رك ذف ) مهنع ةدرفنم مهر وه نع ةجراخ نبرسفملانم |

 ةطسانملا ةلاحو ةماركلا ماقم هيضتشاك ىإ ( ةطساو الب هيلا ىحوا لاق ) رفعج ةفد
 ادم نانيملكتملا ضعب بهذ هلوق ىا ( اذهىلاو ) لوقنمىا ( ىطساولانع هوحنو إل

 اهيف هلك هناب لوقلا ىا ( ىرعشالانع ىكحو ) هتلآحوا هتايلىف ىا ( ءارّسالا ف هبر لك
 ( نورخآ ) ةطساوالب همياككىفأ ىا 6 هركلاو سابع نباو .دوعسنءا نع هوكحو )

 (دريسو ) ظ
ْ 
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 هيلع ىل اعت ةاوغ هنع ءارسالا :ةصقىف. .سانع نا نع شاقنلا 1 0 و

 ىا ( ليربج ىقراف ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص تلا ىا ( لاق ىلدتف اند لوقف مس 2
 لاقو مولعم ماقم هلالا انمامو هود ةكئالملانع ناو هلال يازاخا أك هل نيعم ماقعىف

 1 1 ةقراقم دع ىا ( ىنع تاوصأالا تءطقناف م تقرت ال ةلكا :توبدول ارذتعم

 ال رسكب ( ًادهيل لودي وهو ىبد م ب ) ىاقىف ةش>ولاو بعرلا لصحو
 كعزف ىا ءارلا تفي ( كعور ) نكسيل ىا نك اّس) مهق ممسفف نوكنفا:مسف ا لمالا

 هنمو باقلا مضلاب عورلا لصاو كعم ىناف كسفن نئمطيل ىنعملاف ءارلا مشب ىور ناو

 هيف لحام م 1 ىمسف عورلا لحم هلال هركذ هلا لمتحيف ىىعورىف ليربج ثفن تيدحلا
 / ةزمه مهل ندا دمخا ) هضعب مسا "قا عورلا ' ل ىف ىذلا باقلا ا مناي هلك ىمسوا

 ةسنلاب وندلاف دينأتلاو برقلا ةدايز ةدافاو ديك أتللررك و سا و

 دارملاوا ة>اسمو ةفاسمو ناكم وندالةناكمو ةب رقو ةمتر وند ُس وهيلع ىلاعت هللاىلص هيلا

 ىا ( هنم وحن ءارسالا ف سنا ثيدحىفو ) هشرفو ملاعلا ولعب طيحلا ةشرع ىلا وندلا
 عم هيف مالك الف همكح ىط»ي هنال هفكو اذكو هعفر حد ناف هنع اعوف موا هيلع افوقوم

 ةاعساوبالا نوكي الف نيبملا نارقلا وهو ىلا ىحولانم هيلا ىحواام ناب جلا نكمي هنا
 ناسا نيرذنملانم نوكتل كلق ىلع نيمالا حورلا هب لزن ىلاعت لاقاك 0 ليريج

 وه6 ةغا دش اليو دحا ةطساؤ الب وهف ىنللا ىح ولانم هيلا ىحواامو نييه ىنرع

 دقو ال مانالا ةاده نم. مالشالا عاشمو مالعالا ءاملعلا ىلع كالا ماسهلالا ةنضق
 ناك امو ىلاعت هلو ) ةطساو الب هلك هناب ( لوقلا اذهىف ١ نورخ آلا ىا ( اوحتحا
 ةيورو لماتبال ةعرتس كردي ايفخ امالك م ايحو الاةللاهملكي نا ) ىعذ"ال ىا 6 رشبل
 فتهلا ليبسس ىلعوا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص انين عقواك هب ةهفاثملا قي رطب اما وهو

 عقم ىا © باخ ءارو نموا ) ىوطب روطلا قدا "مالا هتلع ىناوأع لضخ 5

 هللا ىا ( لسربيوا ) ىلحلا ماهلالا نم ءايفصالا ضعبلو ىنألا ىحولانم ءايدنالا رئاسل

 كلملا غاي ناب ةطساولاب ىا هيلا « ىحويف ل ةكتالمانم 6 الوسر ) رشبلا ىلا ىلاعت

 رهظا هانرك ذ ىذلا اذهو ءاينالاو ماكحالانم ىا 6 ءاشيام هنذاب ) رشبلانه لوسرلا
 ىلاعت هتملاكموا مالكنلا عاونا ىلع ةلادلا ةي الا ىا ( ىه اولاقف ) هلوّب فنصملا هركذ ام

 لاسراو و اهدحا ىا ( اذه ىسوم ملكتك با> ءارونم ماسقا ةثالث ) ىلع رشلل

 لعلو ىحولا بحاصوه ليربج ناروهشملا نال دارفالا ةغيصب كللملا رهظالا ( ةكالملا

 "لف بيغلا ملاع ىلاعت هلوقنه دافتسااك ةكنالملانم ةعامح هتبح نع ولختام هنا عما هجو
 هناخ نمو هيدي نيب نم كلسي هناف لوسر نم ىضترانمالا ادحا هبيغ ىلع رهظي

 لاوحا رثكاو ) انهعيمح ءاينثالا رئاس لاك ىلؤالا ( ءاينثالا 'عيمح لاك )ل ادصر |
 نضوحالا "اا ا لع مسقلا 2 اذهو ( يدسو همأع يم هللا ىبد د6 انما
 3 1 ,1 ب لا
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 ىلا لوسرلا هي الا ىعاذاآلا ىلو لوس ٠ تكف ىم انسراامو لاعت ةلوقو رمل

 هسدهأ ىف ىووذاا لاف ىددحاولا مالك اذه الوسر َْى لك ساو ى لوسر لكفامانوا

 كلذك سياو كلم ةلاسرب نوكتال ةدرحلا ةو.نلا نا هيهاط ناف ىنلا ةفصىق ضش هيث |

 امهسموأ ايحومالا ىا لاود>ا هدعلامو وهو ) اء وألا 0 هدافاام ىا ) هلوق ِثلاامااو (

 مالكتلا م ماقملااذهىف رصحنملاىا( مالكلا روبم ميسقتنم قي ملو ) السيم وا باح نم

 قارعلاط# و فنصملا ىذاقلا طخ تبن اذك مالكا ىناسملتلا لاقو ماركلا خسن ىف اذك |

 هللا ىبص ايد أهل صخخاف ) ةدهاشملا عم ةيفاشملاالا ( هلوق ليلدب باوصلا وهو ةملاكمملا

 مالكلاروص ميدل نم قب مل هنأ هلوق لصاحو يلعا ىلاعت و هن أحع مس هللاو سوو هيلع ىلاعت

 اذهالا مي-ةتلانم قري مل ذا ةدهاشملا عم ةهفاشملا ىلع ايحو هلوق لمحبي نا ىتبني هنا حلا
 ىام هيقابام وه ) ىمسالا ةيآلا هذهىفوا ءامسلا ملاعف ىا ( انه ىحولا لبق دقو )

 أ

 ءادنالا نم ىنلاوا لو هيلع ىلاعت هللا ىلص امس باق ىا )ع ىنلا باقى ( اماهلا هفدشإ |

 | ( رازيلا ركب وبا رك ذ دقو )ل ةراشالا هيلا قيساك ىنخلا ىحولانم ىا( ةطساو نود )

 ىلع نع ) نييدادغبلا ةغلب انميز ناتكلا رزب لمع ىلا ةيسسن ءار مث ءازلا ديدتتب

 ماسقالا نم اهءوهفع لالدتسالا نم ىا6 ةب آلا نم ىلاغت هللامالكل ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص |
 ( هيفرك ذف ) قال م5 ديعب وهو ىجواام هديع ىلا ىحواف ةيانم ىطدلالاقو ةثالثلا |

 حتشب ( كلما لاقف ) ادوفرم مكحلاف نوكي نا ىضتَس افوقوموا اعوفيم ىلع ىا

 هلهذعسن ىفو عوف سمع ثيدحلا نإ ىلع ةلالد هسق رمل ىلقف ربا ١ هللا ربك | هللا ( ماللا

 ءارونم ) ىنعملب لقنوا فوقوم ثيدحلا نا ىلاةراشا هيفو ملسو هيلع هللاىلص ىبنال ىا

 هنا هيفو ءادنلا نه هلبقام بسانيامعم ىدبع قدصى ا 6 كلذ لثم ناذالاتاملك رئاسفف ) |

 ءىحيو ) ةياالا ماسقا هيضتّشاك ةذهاشملاو ةهفاشملا عمال ةطساو الب هءالك ىلع لدب امنا

 ( اذه دعب لصفلاف ) ىلعو سانع نبا ثيدح.ىا( نيثيدحخلا نبذه لكشمىف مالكلا

 لصف لواىثو ] اهريغ ثيدحىف درو ام ىا © ههيسشياف عم لكلحمتلا رع

 ! ىلا دوسعل هنم ريوضو مارملا كاعيبشا عفد ىلع مالكا *" ىحعيس ىا 6 هله بالانم

 نهو (ر مالسلاو ةالل_صلا هيلع )ع 90 ىلاعت هللامالكو 0 ههيسسشا أم مو هل وق ىفام 1

 عطاق دروالو القع عنتمم ريغ رئاح ) مالسلا هيلع ىموك 6 هلاينانم هصتخا»
 همالكىف ىا 6 ربخ كلذ ىف حص ناف ١ الن هزاوج عنعي ىا ( همن عرشلايف

 هيلع لمتحا ةخسنىفو لوهلا ةغيصل ) هياع دمتعا ( مهنه مالا هماع ىعموم ربغأ

 | باتكلا ف كلذ صضن' هب عوطة# ال تباثىا ( قدح عقاو ىا (نثاك ىسومل ىلاعت همالكو ) |

 ( ىلا 0
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 هللا ىبص ىلا نم هم ليربج اند ىنءملالوه ليريجو د نيبام ناكلاو وشلانا ىلا كيدهاذا رم ْ

 ءادا 6 و تيتا هد 0 كمل "لاا ل كي ا ب ىدقاىف قرمغملا بناجق

 مع حتشب ( ةلالد ) املكت هلو ىا ( ردصملاب هدك او) ىسوم هللاركو وق قب“

 6 م وع

 تهذام ىلع ءانس ةيضقلاىف زاحلا ةدارا مهوتا امفدوىا ( ةقيقطلا ىلع ) ةمالع ىارسكتو
 لاغألو ةدارا ديزدارا لاقب اذلو ةق.ةللا ىلع لد ردضملاب دك ااذالعفلاناَنم نوققحلا هيلا
 معلا ىسحلا ىا (هناكم عفر و ) ةدارالا ةقيقح هنم روطتيال هنال ةدا را رادخلا دارا

 ثيدحلا قرط ضعي ىف عيرصتلا ءاح ىا 6 ثيدحلا ىف دروام ىلع ) ىونعملا هبرق ولعب
 ءامسلا ىف ىم وف نا ديحوتلاف ىراذلا هاورام ىلع ىا «( هعباسلا ءامسلا ىف هنا حيحصلا

 لصالاىف ام قفاوم وهو ىلاعت :هللامالكلا هليضفتب لاق مث ةسداسلا ىف ميهارباو ةغباسلا
 هديؤلو طاغ ىعموا ةعباسلاف ةعاسلاق ميهارباو اه.ذ ىئموم نال ةسداسلا هناوص ليقو

 00 2 ماقملا ىف ةعفرلا هذه من ةمالاسلاف ةنا -ثيداح الا تزئاون 5 اا لاق هنا

 هلوق هيلا راشا5 © هلكاذه قوف ادمم عفرو ]) مالسلا هيلع هايإ ىلاصت هللا مياكت :ىأ

 هيف ىرتال ايوتسم اناكم ىا 6 ىوتسم غلب ىت> ) تاحرد مهضع عفرو ىلاصتو نا

 ماكحالاو ةيضفالانم هيتكنامب اهمنايرجتوص ىا (مالقالا فيرص عمسوز) اتماالو احوع

 برغتس ىا 6 دعوا ) مالسلاو ةالصلاة يلع ىنااىا ع اذه ق>ىف ليحتس فيكف ١)
 (ءاشاع ءاشنم ١) صخ نم ةخسىفو 6 ا ناحخ.سف مالكلا عامس و هنم دعتساو

 تايلاعلا تامأ ةللاىف ىا ( تاحرد ضعب قوق مهضعل لعجو ) همدل ليحتو مارك لبر نك

 ه5 لصف قس

 ىا )»ع ءارسألا تهد ف دروام اماو) ةيضقلا هذه تالامكم و ةصقلا 0 تهمك د ل ىا

 ثيح :ىأ 3 آل اند هلوق ن م برقلاو وندلان 4 3 لا صساطو ء ا ممل ىلا هريس ثيداحا

 يا( نيسوق باق ناكذ (ْ 3 35 لي ربج ىلاآل م و هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلا 7 اعل صاوط

 ىلدلاووندلانا 5 اف 0 بست | عل عيوتتللوا نول اوان ذأ لب ىا (قىداوا) امردو

 صد وأ 0 رح 0 م لك انددق ذا :1 ماللا امهءلع ليردحو دع نيبام مسك“ 1

 لاش ىد- كعل اهني نكي هنأ هشو و ا اند لب رب> وأ 5 ناب ىا ( اهدحاب

 نايلعامت رادقملاوه نب رمسفملا عيمج مع ةباالاىف باقلا دارا اىووذلا لاق ردت ىلا ان د

 هءاريناهلأس مو هملغ لاعت هللآللأط هللالوةراثا كالذو هلل 2 ىأ ىلدف ملسو هياع ىلاعت

 كللخحنأ نأ ءاشن لاق لاق“ ىلا كلذ ىلع وش نأ لاقف اهدلع لش ىلا ةلروس لع

 كس نأ ىارخلا اكللذلاف كاف رمق عن داق دقات "ىقتس ال لاق حطبالاب لاق

 , هل ىو:ةسا دق ليربج اذاف تقوال مسو هلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا جرذف هدعاوف

 ىا ىلعالا قفالاب وهو حانج ةئاّتس هلاهيلع ىلاعت هللاهقلخ ىتلا هتروص ىف ماق ىا



 ىلا

 لرد الملا لع لبرح لدن هلع ايكفم رخو ىلا 3 1 16 لل ل 5 تالوسب
 «ءضطفتاقوالا راسق اك نيد ' الا ةرودىف هارف قافا نيسوف ردق هنم انداذا ىت> هيلع

 هللا قلخ نم ادحا نا تنئظام مو هيلع ىللاعت هللا ىلص لاقف دمشاي فخنال لاقو هسفن ىلا

 اتةرخدق هيلجر ناو هلهاكلعا شرعلانا مالسلا هيلع ليفارسا كيارولا تاك "لاك | دكه

 ريغملاروفصءلاك ىنعي عصولاك ريصي ىتح هللاةمظع نم ىغاصتيل هناو ىلفسلا نيضرالا مو

 اهيف' هار هناف دمح ريغ ةيقيقحلا هتروصف ءايننالانم دحا مالسلا هيلع ليربجري ملو ليف

 وا ) كك اطنالا ءرك ذ ىهتنملا ةردس دنع جارعملا ةليا ءامسلاف ةمو ضرالاىف ةيم

 سابع نبا لاقو (7”) ىزارلالاق ) ىنالامىلع دعبلا نم ةياغىف اذهو ( ىهتنملاةردس نم

 ليقو هبر نم ىلدتف اند د# وه ) متاح ىبا نا هاؤراك ىا ( امهنع ىلاعت هللاوخد

 ىنععاهليقو ) هريغ هلىنعمال نظا ( برقلاىف دازىلدتو )) ءارلا مب 6 برق اند ىنعم

 . ا نال رهظا لوالاو ب رقلاهياغ(برقىاز دك أتلل امه عمج ىا ( دحاو

 واعدمب. برقاذا ىلذن ىلاعالا نا لاقو ىنمملا ةدايز ديت ىنملا ةدايز نالو رثك الا

 ريرجنا هاوراك ىا ( امهنع ىلاعت هللاىضر سابع نانع ىدرواملاو كم ىكحو

 هلحبىفسيلف ىلع وند ىجلدلا لوقاماو هلبرقلا فصوب ىلت ىا ( د# نءاند برلاوه]ل
 ةمزالتم امهنب برقلاةيسنذا سابعن.ا ىلوق نيب ةضراعمال مث هءاقعالو هلةيصوصخال ذا

 6 همكحو هءيماىاإ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىفط هيلا لزت .ىا (هيلا ىلدتقإل هتوبحيو مهحي
 لوالاو هيلا برقتفهنم برلا برق هانعمفبسنالاو زاجباكت راوا فاض» ىذح ىلع ىنمب
 ىك>و ) لئاضفلا بارا ضعب هررق اذكه لفاونلا برق ىناثلاو ضئارفلا برق ىمس
 هللاىلص دمحم هدينعنم ) دجالا برلا ىا 6 اند لاق ) ىرضصنلا ىا ( نسأل انع شاقنا

 مآمنا برقو ةفاسم برقال هناكم برق ىا ( ةنم برقف ىلدتق لسو هيلع ىلاعت
 ىآ ( هتمظعو هتردق نم هربنا ءاشام هاراق ) ةياغ, برقأل ةيانع برقو مادقا برقال
 :هير تايانم ىأردقل ىلاعآ هلوق ريسفت ىلا ءاعا هيفو هتلمح ليصفت ىلع دحال عالطاالامت
 هللاىوذرسانع نءالاقو )7 ببنالاو برقالاوهو شاقنلاوانسملا ىا ( لاق ) ىريكلا

 ' هنيباكريخأتو ميدقت هبقىا ( رخؤمو :مدقم ) ىلدتقاند هلوق عومم ىا (وه امنع ىلاعت

 ىلاغنم ةرسالا نمىلدتام ليقو جابيدلا وحن نم رضخ طاسوهو 6 فرفرلاىلدت ) هلو
 ليقو ضيع بوت لك ليقو ىفانطلاو قراغلا ليقو قفارملا ىه ليقو طسبلاو بابثلا
 ةخسن ىفو ( مث هيلع سال جارمملا ةليل هسو هيلع ىلاعت هللالص دمحم ) اقلطم طاسيلاوه
 ىا (لاق) هيلا ةبسنلاب اوندىا ( هير نم اندف]) هبرل ىا لوهجلاةغيصب ىا ( عفر ) ىتح

 ليلجلا برق ماقءىف ىا ( ليربج ىنقراف ) هنع قبساك مسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 واسوةكنالملا تاوصا ىا ( تاوصالا ىنع تعطقتاو ) تقزرتحال ةلمتا توند ول لاقو

 (تاقولخلا) روهشااندلارف هنأ 00 هلاقاك ال نييزارلا 00 | 3 اند اما وه 5

 1 -1١1 5 .. 4 كا تك 0 5 ك2 42 سل
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 د عمو لو
 قتلا ىف اذه 5000 ساو 1 عيمج ىآأ (لج و نعى 2 وز تاق وللا

 نينا نت تما ورام لغفا (حيحملاف ساانعوإل .تافصلا عيمجم تاذلا ىلحتو»:

 1 قفو ىلع هدابعل ىهاقلا ىا « رابجلا اندو ىمتنملا ةردس ىلا ٠ ليربج ىف جمع.)

 0 .(هنمناكىتدي) رابطلا ىا (ىلدتف) ة ةردقلاق ةوقلاو ةيلغلا ىا (ةزعلابر)

 برقا لب ىأ (قفداؤاز نينوكلاىف برقلا هباغ وهو هَرْدَق ىا ( نيس وق باقل رارنالا

 (ءاشاعهيلاىح واف) ديرولا لح نم برقا ديزملا ماقم ىف هناف دب رمال :برقلاب مة

 :ناسوق ردق لثم هب رق ةفاسم 0 هب .آلاق ريدقتلامت ديبعلا نم دحا ةطساو ريغنم ىأ

 ىلع سداملادعبلا قشيهيلا ىحوب امل هعاساق.قحت ةي'آلا نم دوضقملاو ليزنلاراوناىفو نيس ع

 ىت> تففخ مث ةلياو مويلكىف ةءالاووه ىلصي نابىا (ةالص نيسحهيلا جواو)إ قلحلا

 «ىدل لوقلا لد ال) امكحوا ةقيقح نوسمح ىا ( نوسح ىعو سمح ىه دمحاي لاق

 ةالصص لكل ةلسلو موي لك تاولص سمح نهنا ةياور ىفو ةلخلا ف نوسح اهنا ىف
 برغءتسادقو سان عك رش ةياورنم حيحصلاىف ثيدحلا اذه ةاللص نوشح 0

 قوف هبالع مث لاقنا ىلا ءارسالا ثيدح ركذ نا دعب لاقف ظفللا اذه نازيملاف ىحذل

 ٍباقهنمناكىت> ىلدتف ةزعلابر رابجلا اندو ىهتنملا ةردسءاح ىتح هللاالا هملعب الامم كلذ

 ىا («بعك نب دمج نعوإ) ىلحلا هركذ اذك حبحصلا يئارغنم اذهو ىنداوا نيسوق

 '(نيسوقَباق ناكفه. ر نماثد دمه ).ةي الاىفنع دارااىا (وه) ةخسسن ىفاك (؟) مر رقلا

 عضو ناب هل فلكق دمحم اند دمحم وه ىملدلا لصايف عقوو هبح لامكل هبرق ماقمىفىا

 رفعج لاقو ١.ل وصالا ىف املا فلاخم هناالا ةركاذي ةبانملا لامكل رمضملا عضوم صهاظلا

 ادت وابرلا اند عاف لع لمتحبوهو وندلا ةياقىا (هنمهير هانداإ قداصلاى ا (دممن

 فاكلا ةدايز نم ةراعلا هذه نسحا ام (نيسوق ٍباقك هنم ناك ىتح) برقا لوالاو

 ىوذعملا برقلا ماقم ىف ةفاسملا ىف نيسوق رادقم سل هنا ىلا ةراشالا بسحب ةديفملا

 (د# نب رفعجلاقو) ىت الا هلوقنم ىنءملا اذه دافتسي اك ىسْخلا برقلا راتعاب هب همي لب

 تحن لخدباال ىا (هلدحالهللانموندلاو) رايطلا رفعجم هيتشي الثا هقلطيمو قداصلا ىا

 ةقيقح نعالضف هتافص قئاقح رئاس قفو ىلع ةراشالا دو+و نمضقالو ةرامعلا دودح

 ةيهتنملا ةساغلا د ودحلابالا روصتسال دانعلا نم وندلاو ىا ( دودحلاب دانعلا نمو ) هتاذ

 ىلا القتنم ادؤاعم هنوك لاح ىا ماضيا) رفعج ىا (لاقول دوهشلاىف ةباهنو ةياغ ىلا

 ةينك تف رسم نعيم كوالا ني هيض كوسا و ا امانه لا لا

 (هوندنعء) لياحلا برلا ىا ءاحلا حتش (ماللسلاهياع لب ربج بح فك ىرئالا] هتقيقحو

 اندوإ ليقلاو لاقلا فالتخاعم ليسلا ءاوس ةف رعمىلا هريغ عمطي فيكف ليلخلا وند ىا

 ل5 نه ىا ( نامالاو ةفرعملا نم ) لعافلاوا لوعفملا ةغيصب (هبلق عدواام ىلا دمت

 0 هبلق نوكسب ىلدتف ( نافرعلا |دوهشو ناسحالا ماقم ىلإ: ةحتنملا ناكإلا ةدايزو ةف رعملا

 تي تل

 30538 ىرتاك اصعقتالا مهنم انظ ىط قلاب هوادبو ىنرتلاف اوطاغ سانا 81 6-1-
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 أ "هيلق نعلازو) هيدل فراوغلا"رارشاو قرامملا"راوناب قّرشاو هيلا هبرق ىلا (هانداام ىلا
 اذه حتف لوصح ىف بانلا كلذ لو> كشلا لولح مهون نع ىا (بايثرالاو كشلا

 بيرل ةراشالا قب رط ىلع ةيآلا ف صاخ يعم اذعو باوصلاب ملا ىلاعت هللاو نانلا

 عقوأم نا لعا) فسملا ىا ( ىلاعت هللادمحر لضفلاونا ىخاقلل لاق ) ةرابعلا ىنعم ىلا

 سلف ) هابع ند ىا 4 هللا ىلاوا ( هدامعل ىا هللا ند انه برقلاو وندلا ةفاضا نك

 انونم لادلاو ميلا حنفي (ىدم برفالو) ةناكمو ةيانع ونذ لب ةفاسم ىا (ناكم وندب

 هلوّش امو داحنالاو لواطاو لاصفنالاو لاصتالا نع هللا ىلاعت ةيامنو ةباغ برقالو ىا

 ( دحوندب سل قدافلا د# نب رفعج نع انركذ 6 لب ) لالضالاو لالضلا بارا

 هلم هبرقو هبرنه ملسو ةيلع ىلاعت هللاىيصىنلا وندامتاو) رظنم كرديوا رص سحيىا
 ىأ 6 هتيلر فيرسشتو ) هتيتمو هتمظع 'راهظا ىا (هتلزنم ميظع ةابا ) ريسفت فاطع

 (هتفرعم راونا قارشاو) هتعاط ةياغو هتيم ةبامن نم ةئشانلا هّتبرق_ ةيتر فرش راهظاو
 ' كش ةمرأ تركتم ق كانه أل( يعشزارنا ةةعاقمو ) هاف هاذا

 هتيج نه ىا .( ىلاعت هللا نمو ) هناقول2# دوجو نه ةئيشم هيت قاعتام ىلع ىا (هتردفو])

 فلاخت وهو ةفطاعلا واولا ةدابز ىحلدلا لصاىف عقوو ةئاباب قلعتم وهو ىلاعت و هناحبس

 (ةربم) هبرق ماقمىف هيدنلوا هبنب قح ىف ىلاعتو هتاحبس ىا (هل) ةربتملا لوصالا ىف ال

 هيلعءدئاوع ليمحو هيلا هدئاوف ليزج ديزمىا ربلا ىنعمءارلا ديدشتو ءابلاو ميملا حتفب
 ناسحا روهظو ىا (ماركاوإ طاسسنا ةياغفىا (طسبو) سنا ةدايذو ىا ( سننأتو)

 لواتبام) هيث نم ىلاعتو هناحبس هوندفىا (هيفإ) لوهجلا ةغيصب (لوأتيو) ماعناو
 ا رمد لاش ناشر 2و نع ارا رع هنسلا ندكللا لوا كسارام الخ نأ سالو
 الاس احس دلو 24: لوؤو امهم قانن ةون قوؤي ا( 27لك املا :اننن لا سو دي)
 لوقو لامحاو لاضفا لوزن ) نوكي وه اما هلؤزت نا نم ىا ( هوجولا ذحا ىلع )

 . ةدافاو لضفلا ةضافا نه تافصلا هده نامزلا كلذ ىلحس ىلاعت هنا ىنعملاو (ناسحاو

 نيديررملا نم ىا ( مهونأ نم ىطساولا لاق ) ناسحالا ةنامنو لوبقلا ةيارو مركلا
 ميملا ديدشن و. هثلثملا حتش (هم لعج ) هبرن» برقىا ماند) ةتوقو هلولىا (هسفنسهنا)

 (قحلانم هسفنس اندالك لب ) ةلاحتسالل هب رقيف ةفاسمالو ىا (ةفاسمإ مأقملا كلذىف .ىا

 ع[ تملا نك ريق نون ل ضخ حيض ولما هنيقتلو ىأ (اذنل 1337
 رودتو هتقيقح كاردانع دعب ىا اهحتفو ءارلا نوكس (هتقيقح كردنع) ددربىا

 ةحاسمدعبالو ةفاسمون د ىا م(دعبالو قدحلا وند الذا]) هتطاحا لومش نع هزنهوهذا هتيقح

 (ىنداوانيسوق باقهلوقو) هتناحاوهضيف مامت وهملعلامكلأ ليثمتف بي رق ىنافىلاعت هلوقاماو

 ىلا ادناعإ ريمضلا لءجناف ىوريو اندىفىا (ريمذلالعج نإ ىنعملاف نيلاتحا لمتحي



 هه 48م -

 ماضياو ) ىمنالا ماقلا ىأ ( 7 فاطلو ) ىونعملا ىا ( برقلا ةباهن نع ةداع) |

| 

 ةلزنملا ىوريو ةدهاشملا ماقمىف ةفرعملا حوضو ىالاعتفالاوا لاعفالا بابنه ( ةفرعملا

 ىا ( ةقيقط ا ىلع ) عالطالا ىا فاقلاب ةخسنىفو ءافلاب ( فارشالاو ) ةفرعملا لدب

 ( ةراعو ) هتياعرو هتهج نم ىا( سو هيلع ىلاعت هللاىلص دمحم نم ) ةفاسملانع ةهزئملا

 ' ءادأب 63 بلاطملاءاضقو  هتاوغيصىا ( ةغرلاةباح!نع ) ةشاسلاةرايعىلع فطع بصنلاب

 ةروسكملا ءافلا ديدشتو ةلمهملا ءاطلاو ةيقوفلا ةانثملا حتشف ( ىنحتلا راهظاو ) هنآب طماطلا

 هيحاصب نالف ىف دف لاش ناّسالاو علا راهظا ف )ا ناسحالاو ربلا روهظىف ةغلاملا ىا

 ىرشخمزلا لاق ايفح ىلإ ناك هنا ىلاعت هلوق هنمو هلا نع لاؤسلاب هفطلو هريىف غلاب ىا

 ناسلا نم ةنابا ىوريو اهتدايزوا ةمسرلا ةعفر ىتا « ةلزئملا ةفائاو ) ىبلاىف خيلبلا وه

 1 هلوقىف لوأتسام ب وندلا اذهىف .ىا هيف كاوأتناو هلهللا نم إ هبرقلا ىا ( ةمرااو )

 اطيسيلبو زنط ءاوانلو وما كب وق الا بهف ىف 6 ةرماا)ل ةظرتهالازو د فياع ا رهرلاامعأ
 هناف ىسحلا برقلا ساءلىف ىوذعملا برقلا ىنعم برقل ليث ىبنالا مالكلاو ىمدقلا

 | اعرسمهتقس ىا ( ةلوره هتينا ) هتعاطف ىا( ىثعي ىناثانمو ) ىسنالا سفنلا ىف عقوا

 لودقلاو ةباحالاب برق ) ثيدخلا ىف برقلاو هب .الاىف وث دلاف هتدابع قيفوس وا هتيطع ءازح

 ظ نوب نيماقملانيب نكل لؤسملا ليصحتا عارساو ىا( لوم ألا ليجعتو ناسحالاب نايئاو

 لزانمو نب رقملا بتاسم توافتا نيدادحلاب كولا ساقتالف نيعتم نام نيب رقلانيبو ناب ظ

 نيعمحا موناكريب هللاانعش نيب ونحلاو نييحلا نم نبكلا ااسلا | |

 706 هدب ةياآب يف 7 أ

 هي[ لصف زج ظ
 ىلإ هيو رغاقلا انوع دا يكمل اجاوبتف ةيانتال 3 : هيلع لاقت لع استت كنف حل ١
 وناو ) نوريخ نبا ىا ( لضفلاوباانثدح ) ةركس نبا ظفاحلا ىا 6 ىلعوبا ) ديهشلا ْ
 وهو ىباحخلا هةقحام ىلع باوصلاوه لوالاو نيدحتس نسآاوب اةذءسا ىفو ريغمتلا ( نيسحلا ١

 ةرطاجوزنراب فورعملا وهو (ىلعبونا انثدح امالك ىا (الاق) رابجلادبع نب كراملا
 وه اذه( بوحنا انثدح ) ابوسنم - نيوتلاناوكساو ,نييبلارعدكب (: حسنا انتدحي ل ١

 (قوكلا ديزينب نيسااانثدح ىذمرتلا انثدح) هنع ىذمرتلا مماح ىوأر ىو .ىلاسا.علاوا

1 

 هريغو بئاسلا نب ءاطع نعءىوربىدهنلا ىا ( بر> نا مالسلاد.ءانندد> ١ ناحطلا وه

 مالعالاد>١ىفوكلا مياس نإ ىا 1 ثيل نع هكا ةعالا هلجرخا هوحنو ناعم نا هيعو

 مدقن ( سا 5 عملا ْن 1ع (ّ هن ' جت>أ مهضعل و بكا معو مايصو ةالص اذ ناكو هظفح ْ

 ْ 1 تاه كاثلا دعا هيلع ىلاعأ قمار هللال وسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىذر سأانع (
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 مه رساعإ ىا ( مهرشيماناو ) مير لعاومدقىا ( اودفو اذا.) مهني انف مهنع ملكتم ىا

 ىأ ( دجلا ءاوا ) مهباذع لوهو مهباسح ةدش نم مهبر ةمحر نم اوطنق ىا ( اوسئياذا )
 نواوالا هدمح هنالوا هب مهل يذلا ديت هدائشنال ىا ( ىدس ) ريغصلا عماجلا فاك ذئءوي

 ادو#ت اماقم ىمس اذلو ةمايقلاموب ىاول تحن هنودنهو مدا لاقاك هناوا تحت نورخ آلاو
 ءا والاعوض ومو شحلا بحاصالا اهكسمالو ةيارلا ءاوللا لصاو ىمظعلا ةعافشلاب همايق وهو
 سنجلا اذه ىا ( مدا دلو مرك ا اناو ) هيلا اوءجريو هيلع اودمتعيل سْنيرلا ناكم ٌءرهش
 ةمعتب اندحت لب ىجت رثانم ارخيف اذه لوقاالو ىا ( رخفالو ) هدنع ىا ( ىر ىلع )

 رحز نب هللاديبع وهؤ ءارف ةلمهم ءاح نوكسف ىاز حت ( رحز نبا ةياورفو ا ىنر
 لاقو دما ةقعضربك انم هلوامهتق.طو قدحسا ناو ديزي نب ىلع نع ىور دياعلا قبرفالا

 اذه لغفلىف سنا نب عيبرلا نع ) درفملا بدالايف ىراخبلا هلجرخا دقو هب سأب ال ىئاسنلا
 هذه ىلا لوق هب عفدناف ىذمرتلا قرط .ريغ فنصدال ىرخا قي رطنم هلعل ( ثيدحلا

 ىنا ةياقز هده نأ ى دلا لوق هيحوتو ىذمرتلا نع الضف هتسلا كجكتا ف تسل هياورلا

 نا ةياورىفو ىضاقلا طم تبث هنارك ذ ىناسملتلا ت4 مث رحز نبانع لئالدلاىف ميع

 لصالا فاك ىنعي سنا نع عيب رلا نع ىثرعلا دتعو فاطعلاب ىتعي سنا نإ عسرلاو رحز
 اناو اوثعب اذا حو رخ سانلا لوا انا ) كلام نب سنا وه هنع ىورملا نيهجولا الك ىلعو
 6( اوتصنا اذا مهيطخ اناو ) ةدار ةداق شيرف ثيداىفو مهمدقم ىا( اودفو اذا مه راق

 ىا ( اوسح اذا مهعبفش اناو ) اولعف امع مهلرذتعاف اوملكس نا اورد ملو اوتلكس قا

 / هنوتأف ىسفن ىسفن لكل وقيف ءاينالا ىلا نوع زفيف ضعب ىف مهضعب جوميف ةمايقلاموب اوفقو
 | نوكسو زمع مضب 6 اودلبا اذا مهرشي. اناو ) ءاضقلا لصفل ىمظعلا ةعافشلا مهل عفشنف
 ْ هيو نوسلبم / مهاذاف ىل اعت هلوق هنمو اوربحتو اوس ىا همهم ناسف مآل 16 ةدحوم

 ىلع ءابلا تدق اود دقي عماوؤأؤ قاشلتلا ءاك ةاةلنكحاق ليزازع همسا ناكو سل ىمس

 ( مركلاءاول ف ءاحر لإ عطق وهو سايالان م ءالا ىلع ةزمهلا 6-0 ئورؤو قالا د زنملا

 ِْ نازوحو هبارلاو ملا ءاوالا لصاو قرصتس ىا ( ىدرس ا دخلا هب هلع تبتر 7 عدلا

 إ ةماقم ةعقرل ةراشا نوك نإ رزو#و ءا والا هتمالاع نسرلا نال ىلوالا وهو هتقشهح هيدارب

 ها ه,ف رعي ءاوا عوبشم لكل ةمايقلاموب نوكي هنانم دروام لوالا ديؤيو همارم روهظو
 نوداجلا ةنْلا لخ د نم لوا نا صاع نب ةيّقع ثيدحيىف ءاحو لطاب ةوساوا قح ةودق
 اليطتسم ناكام ءاوللا لبق من هنا نولخ ديف ءاول ةمايقلاموي مهلدقعي لاح لك ىلع ىللاعت هلل
 كااناو ) معا ىلاعت هللاو معا ىهف ةميظعلا ةيارلاوه ءاوللا نا رهظالاو اعب م ناكام ةيارلاو

 مر

 ا ىا( مداخ ادعوا لا سمعا ل انما لب اردت لوقا الو ىا( ردفالو ىر ىلعمدادلو

 ا ردلال ثم رافصلاو رامغلان ع نوصم ىا 8و واوا مهناك) هدا لها, ماج لضفا نه

 | لكفالاب 0 هكر يب ب ا وس نا و نسحب هتف م اع روعة فدطلاو

 (عم)



 هت عمو. قس

 دارملان ال ناح رملاو توقايلا نون اكىلاعت هلوقل ناحرملا هرابك ىحسيو هسكعو ةيناثلا كرت عم
 ءايضلاو ءافصلاو ضايبلاو نسلا ىف مهنا ىنعملا ةصالخو ملعا ىلاعت هللاو ضايبلاو ةازيخلا

 هللاوذر ةريمهىنانعو )) رتسلا وهو نكلا نم ىدبالا هسعجل هفدصىف روتسم ْواَوا مهناك

 ) ةلد ( سلاو ىا لوهحلا ةغمصلا 4 ئنكالو 0 ه«>©و ىدهرتلا ىور 54 هنع ىىلاعت

 ماقم ىف قا هير نعم هب رش ولت » شرعلا .ناع نع موقا م ةنحلا لاح نه ) ةميظع ىا

 ثيدحلا ردصو دومحما ماقملا هب ىنمي (ىريغ ماقملا كلذ موس قئالخلا نم دحا سلإل هح

 ١ اعوذسم هلع ىلاعت هللاوضر ةريره ىلا نع ىذمرتلا ةياور نم ريغدلا عمالا ىفام ىلع

 ' ( هنع ىلات هللاىضر ديعس ىنا نعو ال ثيدلا ةل> ىسك اف ضرالا هنع قشنت. نم لوا انا

 لاق ) اعوذ م هنع ةجام نباو هنسحو ىذمرتلاو دمحا هاو ردقو ةخحدن ىف م” ىردلا ىا

 ناونيلغل) هل ديق 6 ةفايقلا مويك مط فلو! اج دانا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللاوسر لاق
 لسا عقاد الو عزانم ريغ نم دهع>ح١ لكل هيف اقلطم هتساير حوذوو هتدايس

 ىنالو ةخسا ىفو ( ىامو )اذه لثمالاىا (رخفالو دخلا ءاول ىدس وال اضيا انهرخفالو

 نيسلارسكب (هاوس نف) هعفر زوحيو بصنلاب (مدا ذئموب) ىننمامو ةحيح ةخسنىفو

 مالسلا مهيلع ىسيعو ىمومو حونو ميهاربأك هنم لضفا ناك ولو هدعب نث ىا اهمضو

 ذئموب مدآ ىحلدلا لصاىف عقوو 6 قاوا تحنالا )) واولا نودءافلاب فطعلا نم دافتسي 6
 انايبوا الدب عقرلاب مدانا دافا ءانئتسالاو ىقنلا نيب ضارتعا هلو ههيجوتىف فلكق هاوس ن

 عفاشلوا اناو ةدايز انه لوصالا ىفو ( رخفالو ضرالا هنع قثنتن م لوا اناو ) هلحم نم

 ديساناإل دواد وباو يسم هاوراك 6 هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىنانعوإ) رخفالو عفشم لواو

 ةددشملا ءافلا حش 4 عفشم لواو عفاش لواو ربقلا هنع قشنب نم لواو همايقلا موب مدا دلو

 اءهنم ىناثلا عفشيف نانثا عفشي دق هنال لوا ةداعاب ىناثلا رك ذاعاو ةعافشلاف لو.ةم لوا ىا

 ىلا انعفثةساول نولوةبف ةمايقلا موي نوم ْوملا سدحم ىراخلا ىتك ىوونلا هرك ذ لوالا لق

 ظ هيلع ىل نْدْويف هراد ىف ىنر ىلع نذأساف ىناوتأيف لاق نا ىلا انناكم نم انح ريف انبر
 عفشت عفشاو عمست لقو عفرا دم لوقف ىنعدينا ءاشام ىنعديف ادجاس تمقو هتنأر اذاف

 دخلا ءاوا لماح انا ١ ىىرادلاو ىذمهرتلا ىور 6 ( امهنع هللاوضر سابع نا نعو )

 ْ هلع هنع ىورام هوحنو ثيدحلا اذه ضراعي لبق اذهمبالاىا ( رخف الؤ ةمايقلا مون

 ىزوألان ١ هركذ اذهىنع ثيدخ ناب بيجاو ىلع ةمايقلاموب هلمحم ءاوللا مالسلاو ةالصلا
 | ىلا هل-> فاضا هرمأب ءاوال الماح ناكامل اياع نا باوحلاف حص نّلو لبق تاعوذوملا ىف

 ظ لكل اذكو هعايتاو ركب ىنال اذكو هعايشالو هل صاخ ىلع ءاول لاق نا ىلوالاو هسفن

 ؤ عفاش لوا اناو زل معا ىلاعت هللاو مدش امل هيدنرمو هذيمالت عم ىدتقم خيشو ماما

 ك ري نملواان!و ٠ كلانه هب ردتفا ام كلذ قوقهللادنع ىللب اذه. ىا ( ر>فالو قفشمل واو

 اوك يي لا ير يمشسُساُسَُُْْسلُْس يي يبي فس شسُْسْشظل[1 هه يي 76ج ر2ظشلِلؤ1ؤها سلا لش ل١259 ل86 3762 2ت©7”؟77قس 22ه 8132270 105262222 66 5 2 2222ئت 1-26 تى ه©كىهفا9ىتي تت حم
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 ىا ( نينم ْؤملا ءارقن) ىتءان ا ام اياذوبف اهلخداف) !لييشاعا هيض ) ىل حتفيف 2

 رّفلا ثي.دحاماو رقفلابالا ماقملا اذه ىف ىا( رؤذفالو ( مهنا يم ىلع مه ريغو نيرجاهلا ند

 نوكينا رقفلا دك درو م امومذم نوكي دق _ةفلا مث ظافحلا هب حرص اك عوضوف ىرخف

 ىنغلا سل 0و م سفنلا ىنغب وه اتا هم دازدعاو رقفلا نم كيذ وعا ثيدح هنمو ارفك

 ليقام أو سفنلا ىنغ ىغغلا امنا -. ةرثك نع

 أرقف ىنغلا كاذ داع اف داز ناف د ةحاح ديس نع ك.ف 7 سفنل ! ىنغ

 هراقتفا ماود ىلا ىذلاوه ىتةْلا ريقفلاو ءا رّوفلا ماو ىع ا هللاو ىلاعت هللا لاق دقو

 5 ةينغلاب دإ (رذفالو 0ك راح .آلاو 5 1-0 اناو) هرايشخاو هرارطضالاح ىف

 نيعيطملا تاحرد عفر ىا ( ةنْلا ىف ) 0 ءافلا ديدشتب عفشإ هس ىو ( عفش

 مله ىف هظفاو ( اع رف ءايس الا ند ىا )ع ىانلا ك4 | أاناو ( نيم ْؤْملا نعد تاضنلا لوخدلو

 ةالا باب عرش نم لوا اناو ةمايقلا موب اعبت ءابدنالا رثكا انا ريغصلا عماجلا ىفام ىلع

 مو هملع ىلاعت هللا ىلص نونلا لاق ( نيدع.عصلا ىف 524 هنع ىلاعت هللاىذر سأ نعو )

 انوا لاقف ملعا هلوسرو للالبق هناك ( كلذ+ نوردتو ةمايقلا موي سانلا ديس انا
 6 ةعافشلا ثيدح ركذو نيرخ .الاو نيلوالا هللا عمجم رب لاق كلانهام نورديال مهنا لع

 لوقف مهل عفسشيل مدا نوفا مف ضع ىف مهضعب ستايخ جاع همايقلا مون ناك اذا وهو

 ا قيكفلا»راهلر نئاكتلاءانا) فلة غن ماب اهلانا نوفلف :ىتوتاف لاق نا لادن تن

 هيلع هنا هنع ىلاعت هللاى ذر ةريره ىنا نعو زر ريشبلا نيب نم دمحا اهل تنا لبق هم نهو

 ةقشملا ف مهمظعا هنال 6 ةمايقلا موب ارجا ءايبنالا رثكا نوك 1 نا عمطا لاق مالسلاو ةالصلا

 هتمانوكل ارجا معرثك | ىنعملاوا ةرجفلا وتءو ةرفكلا د رمت عم ةوعدلا موهع نم فلكا

 ميهاربا نوكي نا نوضرتاما ) هريغ نعوا هنع ىا ( رخآ ثيدحىفو ) ارفن مهرثكا

 مالسلا هيلع ميهاربا صيصختاما 6 ةمايقلا موب ) مكتلمحيف نيروش ئا ( مكف ىسعو

 هتقفاوملو اونعا نيذلاو ىلا اذ_هو هوعبلا نيذنل مهارباب سائلا ىلوا نا ىلاعت هلوةاف

 ةلم عبتا نا كيلا انيحوا 5 ىلاعت هلوق هيلا ريشي م ديرفتلا ماقموف ديحوتلا لاكىف

 هتلم ىف هعبتي هنا املف السلا هيلع ىسيع اماو هدسج هئمو هدج هنوكلو افينح مهاربا

 اما ةماقلا موي ىتماىف امهنا لاق م ير هيراىف هتوم حعب نفديو هتعفز نه هلوزأ دعب

 عيالاو اشم يىفادن قا تلق, كح (ىناعاد. ةباحتا ارا ىان.( نىوعد تنا لوقف مههاربإ

 ( ىدذو ) مهيكزيو ةمكحلاو باتكآا مهماعيو كتابا مهيلع ولي مهنم الوسر مهيف

 ذاب ىيرذ نم تنكساىنا:اسو ىلوش اضيا قوعدف .ةروك ذملا ىئثرذ' نه تناو ئا

 هتوعد هبباحملا وهف هاوس ىن مهنم ثعبيمل هناو ليعمسا هدلو للسن نّم هنا عازنالو ةيآلا

 اذك وةقيقح دحاو با دال واىا ( ةوخا ) مهعيمح ىا 6 ءايسنالاف مالسلا هيلع ىسعاماو )

 ( امكح )

 سوس م سمببابيبيبببببيبيبس-لسلا



 قحلا ىلا قالا ةوعدو هّقبدصت باع ناعاو ديحوتنم هلجال اوئءبامف مهفافنال امكح

 اداقتعا مهل وصداىف مم واستق مهداعمىف مهدارمه ماعأو مهشاعم ماظن ىلا مهاشراو

 نيع حت (تالعونس )ب المح مهعورإ ضع ىف مهفالتخاو مهتوافتلاو دحاو باك مها ناك

 دخلا مهما نإ فايخ الاون بو دحاو مهوناو تافلتخم تاهما دالوا ىا مالدبدشتو ةلمهم

 مهناهماو )هلوشب هنيباكدحاو مهوبا اذك و ةدحاو مهما نم نايعالاونبو نوفلتخم ءابآلاو

 تادالولا ةمسانىف تاقرفتم ىا ضي صم عم ىذ ره تدتش عمج ءاتديدشتو نيش حش ( ىتش

 ىلبق ىبرسش هلا ثيح نم صوصخلاب ىا ( خا ىميعناو )) تافالتخالا اهنم دلوتب ىتلا

 هلاكوىب هللاصتا لاك هيفف 6 ىنهنيبو ىنب سيل ) ىسيع ناو ىوربو ىدعب ىتدب ماقو
 ىنهلاصتاب مهصخاوا هربب مهقحا ىا 6 هبسانلاىلوا ) اناف ىوريو ( اناو) ىاقءىف ىلرامح

 ءاسالا ةرخاآلاو ىلوالاىف ميم نبا ىسعب سانلا ىلواانا لسمو ىراخبلا ىوردقو

 3 الا كردتسمىف هركذام اماو ىناننب سيلو دحاو مهنيدو ىتش مهلاهما تالعونب

 مواقتال هديئاساف ناند نبدلاخك ءايدنالا ضعب مالسلاامهيلعد#و ىسبع نيب امفنانم

 لانا ا لسا هرؤأ )نلوم قاظباتي ارسل قمل زءالاحتج انهم الط نك العرعر القيام
 ( ةمايقلا موب ) مدادلو ةخسنىفو ( سائلاديسانا ١ قباسلا ثيدحلا ىف ىا سو هيلع

 قحلاذئموي كلملاو نيدلامويكلامو هللَذموب يمالاو ىلاءتهلوقك هروهظ ديفلل هديشىتا

 هيلعراشا نكلو ) ىقعلا نم هدعبامو ىا ( ةمايقلا مويو ايندلاىف مهديسوه ) نهرا
 حتفو واولا نوكسو نيسلا مغب ( ددوسلابهيف ) هصاصتخا ىلا ىا 6 هدارفنال مالسلا

 نوكتناذا لمتحت ( كلذ فيلا سائلا ط ذا هريغن ود ) ىمظعلا ىا ( ةعافشلاو ) ىلوالالادلا
 ديببلاو ) هيلع نودمتعياذالمو أحام ىا ( ءاوساودح رف ) ةيفارظ ةينيح ن وكيلا

 نوأجللب تقو ىا ( ذئنيح ناكف ) اهئاضقىف ىا ( مهئاوحىف.هيلا سانلاا حلي ىذلاوه
 قحتسا نمث ىا ( كلذؤ دحا هحأ زيه رشلا نيب نم ادرفنم اديس ١) هيدل نوع رمضن و هيلا

 لاق ) مسودهيلع ىلاعت هللاىلص هنم اذهو اهقحتسال نم دحاىا ( هاعداالو إل ةدايسلا

 بيجيف دهشملا كلذ لوهنم دحا هييحالف 6 مويلا كلملانم ) ةمايقلاءوي ىا ( ىلاعت
 ةقطان مالا ةَقمَمحْنا لاخلاو ىا ( ىلاعتهل كلملاو راهقلادحاولاهلل ) دعب هلوَش هفن

 هطئاسو عافتراو هبايسأ لاوز نوكل 6 ةرخ الاف نكلا ةرخ آلاو ايندلا ف ١ كللاهل هنا
 نع مهةلفغل ىا (ايندلاف ) ةلما ىف كلمااوا كلءال ىا ( كلذل نيعدملا ىوعد تعءعطشا )

 ةعاسلا كلت لوهنم مهحربل ىا ( ةعافشلاىف سانلا عيمج دمت ىلا ظ كلذلو ) ىلوملاتمع

 سن انعو) ان دلا ىف ةدايسااىعدب ناكدح ا نم ىا (ىوعد نود ىرخالايف مه ديس ناكف)

 جل ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر لاق لاق ) مل-هيف م6 ( هنع ىلاعت هللاىخر

 لوقف اهلخدال اه>تق ىاطاف ىا ( حتفتساف ةمايقلام وب ةزللا باب 2 ءنحارىا ةزمهلادع



 رانلاو ىلوملانع ئذزلاب لصحتاما ةنغلانال لاق نا دعسالو ىناسامتلا هركذ اذك كلام |

 ناترما ) كببس ىا ( كب لوقيفدمم لوقاف ) ايندلاىف كلملاو كلملابلط نع أشنتاما

 هللادبعنعو ) كلبق دحال حتفاال ىنوك:لاح كل حتفانا ترماؤا ( كلبق دحال سقاال

 ٍ مو هيلع ىلاعت هللا ىبذ هللال وسر لاق لاق 2 نيحيحصلا فك صاعلان! ىا )َ ور«*نبا

 | هضرا عيب رتل ىا هيوتسم ىا ادودمت نيسلا حتي ( ءاوس ) هيجاوت ىا ةيواز عم ءازلا حتشب

 | ىلعو ناّمعو رمعو ركبوبا ةعبرا هتاقسو ةعبرا هناكرا لبق هضرع ىلع هلوط ديال

 اثيدح ىناسملتلادرواو نورخ ًالاهقسمل ادحاو ضغبانف نيءمحا مهيلع ىلاعت هللاَناوضر

 ةححوهو ليضفت لعفا ( ضِسا هؤامو ) ىنملا ةحضب معا ىلاعت هللا نكلو ىنءملا اذهىف

 واولارسك ىكحو اهنوكسو ءارلارسكب ( قرولانم ) اضايبدشا ىا ىرصيلا ىلع ىفوكلل
 ىلاعت هلوقىف اهب ءىرقدنا ىعداو ىناغصلا امهحّتف ىكح و ءارفلاىلا بسنو ءارلا نوكسو

 لوالاو قرولانم لدن نبللانم ةخسنىفو ةبورمضملا مهاردلاوا ةضفلا ىا مكقروب

 ددعشب عملاو حياصملا ةخنىفو عقو ىنثلاو ملسم حي خسن عيمجيف روكذملاوه

 عون لضفا هناىلا ءامعا هصيصختىفو هحنرنم ىا ( كسملانم بيطا هحيرو ) ةياورلا

 بهذ نم ىهو ةءاضاو ةرثك ىا (ءامسامو>نك ١ زوك عمج (هنازيك ) بيطلا سنج نه

 ىوونلا هلاقام باوصلاو ةقيقملا ىلع اهددعال ةرثكلاه. دارملا لق مث ةياورىفاك ةضفو

 ادكؤم درو دقو امسال القت تيثامم القعالو اعرمش عنامالو ءيهاظ ىلع دذعلانا نم

 ا
ْ 
 (هاياوذو) رهش ريس ردق ىا ( رهش ةريسم ) هتحاسمو هترودوا هتفاسم ىا( ىضوح |

 ظ

 ا
0 

 رذىنانعو ا هلح لصفلا رخاىف رك فيس لاكشا هيقو هدعب ىا 6 ادبا ) شطءيمل ىا
 هلوط )اذه هثيدحىف رذوباىا (لاقو ) ملسم هاورامىلع ىا ( هوحن هنع ىلاعت هللاوضر

 ىرقنم ميلا ديدشتو نيعلا حتشبو نعلاىرقنم ميلا فيفحتو نيعلا مغب ( نامعنييام

 هيف رط نيبام ةفاسمنا ىنعملاو فورصمريغهنا فورعملاو ناروح ىصقان. ءاقلبلاب ماشلا

 فرطرخاىف ةيرق ةنكاس ةيتحنو ةحوتفم ةزمهب (ةلياىلا) اهنم ةفاسملا لثم الوط

 ليقرصم نيبو اهب لحام ناو قشمدو ةنيدملانيب ةطسوتم رحبلالحاسب ماشلا

 لوق رقنإا لاقدقو اذه رحبلاةرضاح تناك ىتلا ةيرقلان ع مهلئساو ىلاعت هللالاق ىتلاىه

 قشمد لمح نم ماشلاب هيرق ىهو ميلاديدثتو نيعلاحتش هانيور ضوخلاىف ىتلا نامع
 ءاقلبلاو ءاقابلا نامعىلا ندعنم ىذمرتلاىفو ميملافيفت هيف اضيا ىكحو ىناطحلا هلاق اذكو ظ

 عم رك ٠ ذل ثيدحلاب دارملاهنا اوعزو فيفختلاو مخلابنامعاضيا هيفلاغبو ىركلاهلاق ماشلاب

 ريغال فيفختلاو مضلابف نمعلا دالسب ىتلانامج اماو ماشلا ىرقنم لكلاو عرذاو ءابرج ةلبا

 ىرصب نيام هلوقا ضوحلا ثيدحف دارملا اهناىلع لدبام ةبيشىنا نبا باتك ىف عقوو

 ( ءاعنصو )

 | 3 ًامظي م هنم برش نم ) ءامداموجت ددعنم رثكال هدب ىسفن ىذلاو ثيدحىف مسقلاب



0 

 أ

 514 دي ا

 دنع : ديدشتلاو حتفلاب نامج ىلا ىئاقم نم هضرعو م ىو را هلثمو ندلا ءاعنضو

 نامج ىلا ىاقم نم ضوأعا ثيدح ريثالا نبا لاق فيفذتلاو مضلاب هزيغ دنعو ىثدصلا

 : فيفختلاو مضلاب اماق ءاقلملا عال نم ماشلاب ةعدك ة هنن دم ميملاديدشتو نيعلا طاع

 نهعلاب ةيرق فيفجتلاو مهتلاب ىليهسلا لاقو ثيدحلا ف رك ذ هلو نيرحبلادنع. عقد وهف
 قشمد برق ماشلاب ةيرق ديدشتلاو حتفلابو اوركذ اهف ميهاربا دلو نم نانس نب نائف تيفتن

 مضلا نيعّتب ىزملا طظفاحلا لاق و اوركذ اهف اهنكسي ناكناراهنب طول نب نامعب تيمس

 بش نم اهمضو ءالخا حتفب ( نخشب ١ ءاعنصو ةليا رخآ الا ثيدحلاىف .ناف فيفختلاو

 نيغب تغب ةياورىفو توصب بصي ليقو ايلاوتم اديدش انالس ليسي ىا رصنو عنك نبللا
 برشلاءانعمو ةدحوم ءابو.ةلمهم نيعب بعي ىورو ٍبصلا عابنا هانعمو ةانثم ءانو ةمجسم

 ةدحوم ءابو ةلههمأ نيعو ةثلثم ءاشب بعدن ناعام نا ةياور' قو دخاو نتقن ىف ةعارس
 زمهيدقو ءايلا نوكسو ميملارسكب 6 نابازيم ) ضوحلا كلذ ىف ىا 6 هيف ال رحفتب هانعمو

 ءاملا هم ىرم ىذلا لودخلا ىا ءاملا بعتم وهو بازيم ةينثل ددشي دقو زمهلا هلصاذا

 ( ةنطانم ) لفسا ىف فقوملا ضرا ناب راعسشا بازمملاب هنع ريبعتلاف نكل ضوملا ىلا

 امهدحاز) ملسم هاور ايف هتياور ىف نابون ىا ( لاقو هلثم .نابوث نعو )ل اهراهنا نم ىا
 تارامعلاو ةعصرملا ىلاىف امك ةنيزال عون امتاو ةضف ىنا ( قرو نم نخ آلاو بهذ نم

 ةلمهملا ءارخلاب وهو هع ناخيشلا هاور اف ىا ( بهو نب ةثراح هباور ىفو ) ةفرخزملا

 ةنسدملا نيب اك همال باطخلا نب رمعنب هللادبع وخا وهوةبح هلىعازخ ةثلثم ءاث ءارلادعب و

 بئاحت نم ىهو ىمظعلا هتليدمو نعلا ةدعاق ةدودمت نونلا نوكسو داصلاحّتش 6 ءاعندو

 دا لاتلا هوا قدا وز اة نارن إو ةيارعما ووفر هااظاادو ناشي ران اهيل
 هنع ناخبشلا هاور امف ىا ( رمع نبا لاقو ءاعنصو ةليا هنع ىلاعت هللاوضر سنا لاقو )
 امتاوهلوط ةرثك دارملانا ىلع َلَدَب تاياورلا قالتخاو ( دوسالا رححلاو ةفوكلا نيب اك )
 اضيا ضوْلا ثيدح ىورو ) همهفل ان رَشو هدعب بسحب دحا لكل اليثمع هريدقت درو

 ىلعفةرمسورباجو ةخيسن ىفو لسم ءاور اهف (ةرمس نب وباحوإل نيحيحصلاىف م ( سنا
 فرعي ملفه رمساماو دحادتسمىؤفوهو ضو اىقاشيدح هللاددعنب رباح ىور دقف هتكرب دقت

 ( صاعن,ةبقعو )دوادوباوناخيشلا هاور م( رمتن او )ىلو الا ةخسنلاوهٍباوصلافهثيدح

 ىذمرتلاو ىراخلا ءاور 5 هلوا مغ 6 ىعازألا بهو نب ةثراحو ) هريغو مم هاوراك

 هدافا مك ةمحعملا نيشلاب دادش نءا وهو ناخيشلا هاورام ىلع لعافلا ةغيصب (دروتسملاو)

 دوادوباهاورامف (ىماسالا ) ىازلا ىلع ءارلا مدقسو ةدحوملاحتش ( ةزربوباو) ىلحلا

 ءاورام ىلع ( ةماماوباو ) هريغو ملسم اور م ( نامعلا نب ةفيذحو )ل ىتهيبلاو نابح نباو
 مهل لاس ةس ةباحصلا ىنفالاو ىهاظلا وهام ىلع نالحت نب ىدص وهو ىقهيملاو نابح نا

 ناخيشلاهاورم(ذدوءس٠نااو ) قهيبلاو لينح نب دمحا هاور ىف ( غران دبزو) ةماما وبا



 سنت 44 غم

 (دتود9) اضبا امهتياورب 6 ةيس لبا قيس قاااوايغر ل نيحبحصلاىف 5 ( ديز نب هللاد.عو 0

 مع ءريخأت ىئذي. ناكف نا ليقو ىببات ةدحوملاو ميلا حتشب 6 ةلبج نبا ) ريغصتلاب

 لصا ىف غْقوو ماشلال ها دنسم ىف ىقثمدلا ةعرز وباو ىقويبلا هنع ءاور هتبحص ىلع قفنا
 خسنلا ىف فااخم هنكلل فصلا ىلع ضارتما هل عرفتو ةديرب نباو هلوف ةدايز انه ىاحلا

 وهو ءافلاو ةمحمملا نيغلا حش ةلفغ ني ديوس  باوصلا لاق ةيشاح ىفو اذه ةدححصملا

 هباوصو فيحصت هلعاو لصالاىف اذك ليفلا ماع تامو ةئس نب رسشعو ةئام شاع مرمضخم

 هللادبعو ) مل_سم اور امف 6 هلع ىلاعت هللاوخر ىردذخلا ديعس وباو ) ليقلا ماعدلو

 ةيسن ءايق ةلمهم ءاخش ةرودكم ةدحوش فلا هدعب نونف ةلمهملا داصلا مضي. ( ىحانصلا

 هللاوذر ةريرهوباو )) هنع هحام ناو دمحا هاور حاانص هددج ىلا بسأ ىادح وه لت

 بزاع نبا ىا ءارلا فيفخو ءابأا حّتش ( ءاربااو ) نيحيحصلاىف اك ( هنع ىلاصت

 ناذيثلاءاور حتفيو لادلاو ميما مضل (بدنتجو) هنع ىناربطلاو دمحا ءهاور ةخدن ىف اك

 لاق ريشع انثا هريغ بدنجح هل لاش نم ةباحصلا ىقئالاو ىلحلا نايفس نب هللادبع وهو هنع

 م.ءافالاو اذه هللادنع نإ بدنج وهف هبا رك ذ ريغنه بدنج مسا قاطا ىت» رثالان ا

 ابماو مم ف 53 هشئاعو هناك روهشم ىرافغلا ةدانح نين بدن> ىرافغلا رذىنا ظ

 ىناريطلا هاور ىنقسلا ىا ( ةركب وباو ) نيحيحصلا ىف ىلع ( هنع هللا ذر ركب ىلا انني | |

 7 ومانال وش ناكو نبدي رفلا نم دحا عم لئاَغ ملو كيل موو فو ازبيع وجوبا يشن عيفن همساو |

 انكي ىلع فئاطلا روس نم ىلدت دقو ىليهسلا لاق مل#سو هيلع ىلاعت هللاىلص للالوسر

 هاوراك ( سيق تنب ) ةمجعملا ءاخلا حتش ( ةلوخو) ةباحصلالضافا نموهو ةركب اباىمستف

 هللاىوذر مهزريعو ) بلطملادبع نإ ةزج جوز ةيراجن ةيراصنا هو اهنع هريغو دحا ْ

 ىناو ثعبلاف قيال رمعو ىتهيبلاو هناوع ىلا حيحص ىف قيدصلا ركب ىناك ( مهنع ىلاعت ظ

 ئءرافلانامكس و ىلع نب نان او رسكف حتفب ديسا نب ةغذحو ديز نب ةماساو بعك نبا

 نيحعيحصلاىف ريضح نب ديساو ىناربطلا ف مهلك ذوعم ىناو ءادردلاى او بدنج نب ةرمسو |
 تبالو ورم نب دياعو هللا مع نب راحو ملم ىف مياس ماو ىراخلاف سابع 5 ْ

 دئسلملا تادايزىف ةريص نب طيقلو يول كك ميكح تنب ةلو>و ةرانا ْ

 دنسم ىف ةديررو قاسنلاو ىذمرتلاىف ةر<ن ككرق كردتبملاف؛ترالاز :بابخو |

 ناعمس ني ساوئالاو ناس> نا 577 00 ضايرعلاو دينع نب ةّسعو رازبلا |

 كوع نب نه رلادبعو: ريثك نبا مرات ىف نوعظم نب نامعو ايندلا ىلا نبا باتك ىف ْ

 ثيدح رئاوت فنضصملا معز لاقوىجلدلا هركذ حاورالا ىداحىف لج نب 207 نارطلاىف (

 طرش دجوي داكيال هريغو حالصاانبا لوقل ىظفلال ىونع٠ هرئاوت نا ىهاظلاو ضومحلا |
 ريمج نبأ نع لهو ةديرب ناو زرةعو ركبب وباو ةلي نب ين سان حف قاف كه ا

 | لق ةديرب نبا مناهل عرض ل همالاع ريغل فاؤملا طخب , ميم هرط 2 ديمو داي زلا هده ن أ |

 د7 تت عسا



 مهثيدح عج مم 1 اذام كف ١ روهلا دنعتج لس رطات و ليس ص هئيدشل ىلان وهى والا |

 هءأع ردقو ةمآالا هسه نم ب رش م نا لمتحو لاق راذاا نم ةقؤاكتملا هل ردق نم الا :

 ةمالا عينا ثيدحلا ىهاظ نال كلذ ريغ هناذع نوكيلب امظلاب اهيف بذعبال لوخدلا |

 هلم اذهو لاق ةصاخ نوجانلا هنيه ذخأي امنا ليقو مهتاصعنم ءاشب نم هللابذعب من |
 معا ىلاعت و هن ادرس هللاو :

 قآيسسو مالكلا امهيف قيسو ماللا ديدسشتو ةمجسملامشب ( ةلخلاو ةسمحلاب هليضفتفف ) |
 | (ةحيحصلا راث الا) هليضفت ليصفن ىا ( كلذب تءاح )إ ماقملا اذهىف مارملا ههققحام |

 | لسو هيلع ىلاعت هللاىلس) لعافلاوا لوعفملا ةغيصإ «صتخاوإل ةحيرصلا رابخالانم ىا ْ
 | عمتجال ةمالا هذهو امسال قملامالقا قلخلا ةنسلاو ىنعي 6 هللابيبحب نيملسملا ةنسلا ىلع |

 | انريخا ىا 6 انا ) هللابيبح هاب ثيداحالا ضعب ىف احب رص ءاح هنو عم ةلالضلا ىلع |

 || ةمجمملا ءاظاب ساخنلا ناب فرعي ىرقملا مامالا وه 6 بيطخلا يهاربا ن مساقلاوا) |

 فاكلا حتشب 6 ةعرك نع ) حباشملانم اضيا مساقلا ىبا ريغو ىا 6 هريغو ) ةددشملا |

 نباوه6 هيلع اعامس ظفاطلادمم نب نيسح) انربخاو ىاحلا لسا ىف و دنسلا ليو ىلعةلادلا ا
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 مكح تب ةلوخ ىدذاقلا ءاركا هلق مو ضوخحلا ق ائبدح ىور نمو ١ روهشم

 مامآلا هلك كلذ م دقو ىلحلا هأرثق 6 ل َْق دوأ امهحرخا سابع 0 هللادعو

 فاتخاو تارئاكتملا هةرطو هديناساب روشنلاو ثعبلا باتك ىف هلا ركبوبأ ظفاحلا

 هاا ا اا سا ا ات طا ووا اتا

 :*تيالا و رااطبت سماها نانض وح فلأوأ:ءدعطإو عاطل ا لبق وألا نسخ لطرف

 نو ضوما نم برمذغثلا نا ثبدحلا صهاط فنصملا لاقدقو اذه عا ىلاعت هللاو هلق

 هنم تيرتشراالا ليقو لاق ةالاسعلا ًامظبال ىذلاوه اذهف رالا ند ةاحنلاو باسحلا دع

 ملاعب مهيتك نوذخأب نينم ّوملا 2-2 نا ليقو لاق ارفاك تامودترا نهالا 4م برسل

 | عماج تعمس ىزورملا متاح نيدمم نبا ىا ( دحاتنب ) ةدهازلا راى ءارلا رسكو

 ٍ ةروايتناكو اريثبكا تذجلاو ىسخ رسااد>ا نبدهاز تعمسو قيريسكلا زف ىراخللا

 ظ خسنلا ضعب ىفاش ىباخلا هلام ىلع هلاكاىف ريمالا هرك ذ اذك هللااهمحر تتامزا ىلا ةكمب

 واولاب( انثدحو ١) ىهيمشكلاىا 6 مثيهلاوبا ) انئثدح ىا 6 ان ) حيمص ريغ دمح تنب

 وهةفاضالابال فصولاب (دحان دنع انثدحال ىحابلاىا (ديلولاوب | ىخضاقلاانئدح) ةركس

 ىا (فسو نب دم هللادبع ونا انثدح ١ ىنهيمشكلا ىا (ميهلاوباانثدح ىوروهلا رذوا

 هنا يهاظلا © دمت ن هللاديءانتد> ) ىراختلامامالاىا ( ليعمسانب دما ثد> ) ىرب رفلا

 مهنم لك ةعبرا نع ىراخعلا ىور دهتذ الاو يماع ىبا ةلط نم هنا هتادنتسمو ىدنسملا

 نبرفعج ند ن كللادعوه ىذابالكلا لاقو ىلحلا هرك ذام قعد نب هللادبع ةمسا
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 بغررالو ةدنسملا ثيداحالا عبتتيهبلط تقوناك هنال ىدتسملابفورعملا رفعجوبا نامسا |
 ىد_ةعلا ىا نسف نب ورمص نب كالملا د.عىا (ضماعوبا انثدح) ل.سارملاو عيطاملا ىف أ

 حلف هيقلو كلملا دنع ةهمساو قدملا محال وم ىودعلا ناملس نا ةلمهم ءايقي قناع
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 ةيتحم ةانئثف ماللاحتفو ءافلا مضب (حيلف انثدح ١ ةتسلا هلج رخاىرصب فاقلاو نيعلا حّتش

 ةئالا هل جرخا ىوقلاب سيل قاسنلاو متاحوباو نيعم نبا لاقو نيحيحصلاىف هب جت#

 ( رسب نع ) ىبباتلاىندملاةيماىبا نإ ملاس وه ةمجعملا داضلاب ( رضنااوبا انثدح ا ةتسلا

 تام دهازلا ىندملا ىعرضألا نا : ( دهس نب ) ةلءهم نيس نزوكتو ةدحوم مضل

 ملسسو هياع ىلاعت هللاىل» ىلا نع ) ىردخلا ىا ( ديعسىبا نع )انفك فاو

 اصوصخم هتامح ىنعمملاو اليلخ اه 3 كابا تذحنال ىبرريغاليلخ اذختم تنك ول لاق هنا

 بلقلا نطاب لاختت ىتلا ةقادسصلا ىعو مضلا ةإلا نم ليعف وهو ةبحلاو ةقادصلاب

 هتلخ رصقل كلذ لاقاعاو ثيدحلا اذهىف 6 لعافلا ىنمع ليعف داولاقيدصلا ليلخلاف

 ناو رخآ ثيدح ىفو ) هلوقل بسانملا وهو لوعفم ىنعع درو افعرو هوبغت لع

 قال هنأ قرش اكرو دوعيم نأ ثيدحق احرصم قايساك ( هفا ليلخ حام
 ىنملاو كارتشالا عم ىنعملاو رياغتلا اذهب مالسلاهماع ميها ربا نيبو يس و هيلعىلاعت

 قايبلاو  ىدمرتلاو سم ءاور دقو نكب ىلا لضف ىف يراخلا هاور لوالا ثيدحلاو

 سا.نع نيا نعو اللخ مكحاص هللاذلا دقو دوعسم نب هللادبع قيرط نمو ) اضي

 عمج ىا 6 سان ساج لاق )ل هنع ىذهرتلاو ىرادلا هاور م ( امهنع ىلاعت هللاىضر

 6 مهيلا هجورخ ىا 6( هنورظتني مل-_سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا باحا ن (

 مهن ءاند اذاىت>  مهلاهج وتم هماقم نم ىا «( جرذف لاق ) مهيلع هضيق لاا اكو مهيدل

 ا نورك ادّس) موينقيدت هنوك  لاحئا مهعم» جرخف هياورىو 6 مهعمس ) برق ىأ
 6 ابي مهضعب لاقف ) همهفو ةققذن ىآ (مهئيدح عمسف مهند مف امالك نيرك اذّم ىا

 اليلخ هقاخ نم ميهاربا ذخنا )) حتفلاب هللانا اب بحعتوا رم كلاب ( هللانإ ) احمت ىا
 لاقو) مالساهيلع ميهاربا ديرب لاقف ى 1 دلا لصا ع نم ميهارإا ظف طةسدقو ىلاعي هريخامىا

 اليلخ ميهاربا هللاذاا وهو إذ ه سل ىا ( اذام 0 آ! ىناح و ا ,ضعب أ انتل

 ( هحورو هللاةلكى سعف رخالاقو) ىلاعت ريخااك ىا 6 املكت ةفنادلك سوق مالكم نحلل ا)
 هللاةلكدناف يسع اورك ذاف راختقالا ءاقمىف هميلكو هللالياخ مترك ذ اذا ىا ةحبصف ءافلا
 تدعج م هانت يراني لقنإ لكيلا بكوعتللا ههاضازوا باز رغ .نم_نك لخايرةقلج
 لاقو ) هنم ةحروا ةطساو ريغب هيف خفت هبر دنع نم حور وهو هيدل هباحتسم

 هلعجو هترطق ىف ماو بانهم هطساو ريع نه هتقلخ لصاىف ( هللاءافطصا مدارخا

 مهمالك لسصاحو ءامتجالا فصوب هباتك ىف ءرك نو ءايقصالاو ءاسنالا دجو ريشلاابا

 مهغطامثيح ملسو هلع لات هللا ىلص انيس نم قدفا مهنامهل فاصوالا ةذهنم معوتبدنا

 "/ 6دلل 6<
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 هارا تذخنا 5 ىا ابا ا كتذ# اى : لاو انوا ٠ هيلع كم هلل 0 هدنل) 0 هن ادعس

 ةمحرلاو كلت لافلا هلوو هيلا ريش 5 تايلاعلا ت تاناتعقلا صعس صتخا هنأ ل

 م ا

 ىا ( مهيلع جرخف ) تاحرد مهضعب عفرو هللا مك نم مهنم ضعب ىلع مهضعب انلضف
 رخا ىلا ناكمنم الؤا جرخوا الوا هبطينام ريغ هب طانيل هراركت ي(يست) مهيلا لصو

 صيصخت ىف ىا ( مكمالك تعمس دق لاقو) مهيلع 1 - هنم جرخ م ارام مهلوق عمسف

 ضعبب مهصاصتخاب مكجعت راهظاو ىا ( مكجحتو ) لئاضفلا ضعبب لسسرلا ضعب
 تكردا ىا هلو الما هلردق ثيح ىحلدلا 00 5 «هللإنانإب هلوق هن م6 لئامثلا

 قاطنالا هعبتو ادراب ءامو اني اهتفلعو اح رو افيس هتدلق ليق نم هلعجو مح

 عامس دارملا ناف فاكتلا اذه ىلا ةجاحال هنا ىوفصلا ىسع نبدلا بطق ط“ تيأرو
 ميهارب اذا هحتشبوا زمهلا زنكي ىهوةللانا ةخض ةحسن ىفو اذه مهبحعت ىلع لدبام

 هللا لاق م5 ىا 6 هللا ىحن ىسومو ) ققحم هذاخختاوا هليلخ ىا ( كلذك وهو اليخ

 كلذك هماوا هبجن ىا (كلذك وهو) ارس ةملاكملا هو ةاحانملانم اين هانب رقو ىللاعت

 ( هللاءافطصا مداوإ با ةطساوالب هقلخ هم حوروذ ىا (كاذكوهو هللا ور ىسيعوإل

 ىطصي هللا ىلاعت هللا لاق مك ةلاسرلاو ةونلاب هيقص ىنمع ( كلذك وهو ) هانتجا ىا

 ءافطصالا ىف مهعم ككارتشا عم ىصئاصخل اوه ىا (الا) سانلا نمو السر ةكئالملانم

 هين ادع ادق ءاؤإ هلع م لك | كم | رمت نوف ئدإلا هوما عر( هنا ودج .اناىز دلال
 ىفلاقك (دنخلا ءاوا لماح اناوإ اركش هتمعس اندحت لبارخف هلوقاالو ىا (رخفالو)

 دومحلا ماقملاف ريكآلا رشحلافىا (ةمايشقلاموب) قاولتت هنودنمو مداورخا ثيدح

 ىا ( مفاش ل واناو) ىبرل ىبرقبالا ىا (رخفالوإ نورخآالاو نولوالا هدمحم ىذلا
 لو.ة٠ ىا (عفشم لواوإ ىنسلا تاعافشلا بتاىم نه ةيئىم لكىا ىمظعلا ةعافشلاىف

 3 ( ةنْطلاقاح كر نم لوااناوإ) رخذلا نم ىلامىلا ةيسنلاب ىا « ر>فالو) ةعافشلا

 ىل تش ناب ةنْلا: ناوضرل هيمايىا لعل ناو اهماب قلح ىا هلوا رسكي و ماللاو ءاحلا

 ىم٠وإل هتحرب هللا ىندمغس ناالا لاق م همركو هلضشغ هللاىا (اهيتاخديفإ ةياورفف اك

 فالتخا ىلع مهئاينغا ىلع نومدق» مهيتام توا ىلع مهمومعب ىا 6 نينمؤملا ءارقف

 نينمؤملا ءارقف لضفا مهنال نيرجاهملا ءارقف ىبءو ظفاب دروام ىفانبال وهو مهلاوحا

 درو هنال اضيا اذهب ىا ( رخفالو) ةربتعملا لودالا فااخام ىحلدلا لدا ىف عقوو

 تمس نذاال وتأز نيعالام .نئكعاصلاىداتعل تددعا ىنالا مالكلاو ىسدقلا !ثيدحلا ىف
 ةكاذفاذهو نيعحا قئالخخانمىا (نبرخ الاونيلوالام ركااناو) رسشب باقىلع رطخالو

 ىفءاقدلاو ىوسلا نع ءانفلا ذا اضيا ماقملا اذه ىف ىا ( ر>فالو) مارملا ةحيتنو مالكا

 (هنعىلاعت هللاوذر ةريرهىلا ثيدح فو) ىنسألا ةلاغاو ىن-الا ماقملاوه ءاقللا ةرضح

 ةلازق ةزاساو قارس لوقو: قديحم هل وعقلك هما روق نو الراطلا طليداس ا ناكل
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 ا | ىلاعتو هناحب .هلوق هيااراشا كاك ةس ب8 ةسناىم ةداي زب زملا ىف هلف اسد ب>واليلخ لوكا | ناب نيب هل مجف

 ظ ةط-اوب ةسو.لا ةلزئاانه ظطح مل لصحب ىا هللامك.. ىنوعيتاف هللان و.“ منك نا لق ْ

 | [[ غرم ةطبمج (ةححيلو و انك 0 ءاروثلا فاى ؤتكشواف )يزهل وق سدي وو .ةينوللع 9 ةعب انما
 ظ بوتكم خسنلا ضءبىفو ةرج مث ةلمهم نيس اهدعب فلا صو ةروصلا هذه ىلع طبض

 | ةضيمملا مالا ىف تعفو ةظفالا هذه نا هءاتكىف هطخ ريج نبا ركذ ةرطلا ىلع اهئازاب

 ءاتيثلاب نوكي نا دغعسالاو ىدنشلا هركذ تعقو اك اهتيكشل ةمهنم انه فاك فلؤملا طخم |

 ]اوفا و :ننهلا < زنكي طيض هذعسن ىفو ة.سراقلاب ةلا ىف طن رالمصو ةملكلا رخاىف ةيقوفلا

 اهلعا دقو ةانمملا مضو نيسلا نوكسو ةزمهلا حتش لدو ةدح وما مدو ةلمهملا نيسلا

 ةذعسأن ىفو «ن رلاسيم>إ هّدع ١ ىفاكتناىا ةاروتلا ف اه ركدخب# هس رش )2( ةرث أن رم 7

 ١ اليلخ خنلا ىف عقو اذك 7 ىاضنالا لاق دقو اذه اهلوادم هلعلو ن>رلا سيبح دحا

 ا ماللسلا وةاللصلاهءلع هل.ضفشت 7 لصف ىف اذه ةربره نأ ثردح مدّ دقق ف"دودعءصم هلعلو

 | ظفل ايضياو لاق اييدح كتذختا دق كلاته ثيدحلا ظفاو ءارسالا ةمارك هتنمضت ام

 | ىلع تفتوىنا مثلا نحرلا بيبح دمحم تنا هلوقوهو ثيدحلا لج ايامنا اني ستحل

 | هتريصق فيرحتلا ىدبا هتريغ مث ابينح كتذختا ىناالوا اهيف ظفالا ناكدق ةعيدق ةخسن
 ظ تلق حاصملا نم دسفملا ملي هللاو دعب اهيف ةيقاب تناك ءاسللا تحن لاهالا ةمالعو اليلخ

 | امنال فيردتلا ىلا ليمو باوصلا بوص نع ديعب فريحصتلا ىلع خسنلا عيمح لمح

 ا اقع نه اماو ىنملا ةهج نه اده ةيماس تحو ةميقس ترهط اًضيا هعدقلا ةتالنلاو

 م 5 ىلا ةراشالا نم ةرابعلا ةرياغ» ىفام عم ديك أتلانم ىلوا سيسأتلان) كشالف ىنعملا

 ةريره ىلا نع ىرخا ةياور اذهنا( لهاظلا مث نيلي لا نيفصولاو نيليلجلا نيتعنلا نيب

 ىضاسقلا لاقإل باوصلاب معا ىلاعتو هناحبس هللاو باتكلا نم نيلحلا ىف امهظافلا ميلف:

 لصف انه ىلدلا لدا ىف عقوو ةربتعملا لوصالا ىف اذك 6 ىلاعت هللا هحر لضفلا ا

 اهقاقتشا لصاو) مخلاب ( ةلذغا ريسفتىفإ اوفاتخا ةخحسن ىفو لوهجلا ةغيصب ( فاتخا )

 هعاطقناىف سيل ىذلا) هناب هتعن ةدايزب هاوس امع ضرعملا ىا (هللاىلا عطقنملا ليلا ليقف |
 ءىشلا طسو وهو لالا نم هقاقتشا هيلعف هيدل لاخو صم ىا (لالتخا هل هتبحمو هيلا

 اذه ىو هلالخ لاح هيف ىللخ لوصحم لت#لال ثيحب اهطلاخو سفنلا للختب دولا ناف

 (صتخلا ليلخلا لبق و) هللاىلا او رفف ىلاعتو هناح.سس هلوقو اليتيت هيلا لّدتو ىلاعتهلوق ىنعملا

 ىنمعب حتفااب ةلخغا نموا قس اك ءالا مضب ةلخلا نم اقتشم ناك ءاوس ةللا فصوب ىا

 داسمهللا ثيدحلاىفو هليلخ للخ دسنا ىلا جات ليلخ لكدا لانه ةجاحلاو رقفلا

 ىلع ءرملا درو اك لاص4لاىف ناقفاوتي امهناف ةلصخلا ىنمع ةلخلا نموا ةقافلاو ةجاحلاىا ةلخلا

 ةصالخ نم هلع ىلا_ت هللا هصتخا ىذلاو هالو. ةمدخت صتخلا وه لبقو هليلخ نبد

 , ىلا ناك ناو نيلوقلا نرذه ىف قاقتشالا هجو رهظبال نكلو هدانع ةلالسو هدا.ع



 ب مسعد

 هج 4 د

 انهنشاو اضل ىعل هاو لأف ا الرعيل هيد انزيلف رصتقا و اهركذ "0

 راخالا ع و لاو ريغ ) ريخالاىا (لوقلا اذهراتحاو) صخىا لل نالف

 ىا ءافصلاوا ةوفصلا نم رائتحالا - افضتسالا] مضلإب (؟ةللا نليظا مهضعب لاق وز

 هنال هلال ميهازؤبا مس ) هليلقكا ةلاخ "لك اهعم وفي وا:هلتلخ ا ىضر :ليلخ لك زاتخي

 ءاوس ضرغ هلرسإل هاضر ءاغتبالوا هللاف ضغبيو لاف بحب ىا (هيفىداعيو هيف ىلاوب
 ميهاربالىا © هلهللاةلخو )) هلاكنمىا ناعالانم هللاف ضغبلاو هللاف بلا ىراخبلا ف

 اماما سانال كلعاح ىنا ىلات لاق م (هدعب نا اماما هلعحو) هودع ىلع ىا (هرصن )

 اناما هلعحو ةخعىفو ىحلدلا لاق هتلم عابتأب أواؤمأَت هتيرذنم ناك الا هدعب ىن ثعب ملف

 ليقو ) فيرجن ههيجوتو فيوح' هلا نفاظلاو انمأ ادلب اذه لعجا ةداهشب هدعب نا

 ىلاعت هللا ىوس ام وا ناوذالاو ناوعالا نع ىا (عطقذملا جاتحما ريقفلا هلصا ليلخلا

 ةفافلا: ىلا .ةئفلا ان دست ىا ((ةجلاحلا, نهو) ءاننخع تشي ( هلا نما ذو>أم) :ناوؤكألا

 ريعمتلاب هب ىلطدلا :لصاىف عقوو ليلخلا قالطاىف اهب فاصتالاب ىنعي ةلخلاب ىا (اهب ىمسف)

 يال (ةدعاش رصق هنالمهاربا) ليلخلاب ىمشف ىا ةياور تبثول ةيارد حذاو وهو ركذملا

 2 لوم أك هل سبل هبرق لوصح ىلعوا هير نم اهلط ىلع ىا (هبر ىلعإل اهرصح

 مهلاب دارملاوا هتينو هلع نعو هتامهنو هتحم ىا ( همهم هيلا عطقناو ) هلوة هس ؤبو هيلق

 دنع ىا ةادخاؤملا خف فاقلا ةرسكب' (هزيغا لاق ) هنا: الدجل )هلل همغيو همام

 لاح اذه ناكو هرظنىف دو>و رثا ريغال سيل ذا هريغ دحا ىلا همه لكي مل ىنملاو هريغ

 ركب لبقو ميلاو ميملا تب ( قنا وهو ليربح هءاحذا ) ليلحلا ماقملاىف ليلخلا

 ايطار مما اخت اى ةلا نعباهما ةغللا تكف امل والا نونو ئئزال'ةلاشنالا هلؤا
 هزيم 2 لثك اولافد تن نعال قير انوأو 50 ىا « كينهح نف » ةيسرافلاب

 (الف كيلا اما لاق ةحاح كلالاقف) لوهحملا ةغصب ( رانلاىف هن اا فيلا لغلق

 ن ركبوتا*لاقوز) ندا ةملغ ىلاوشو دكا لاواةكلبو لكاس ان الاف رةناوا فلو

 (ةةونلا مشل اياطلاو (ةيلطأ) حفر عتج ةنخ) اكازطملل نيوتن لرقم ملقا فك يعلو
 ىتاحىف ىا (صاصتخالا بجحوت ىتلا) ةفلا_خلانم عون اهلل#ال ىتلا ةبحلاا صولخ ىا

 ىأ نيس مج ءرمملا عشا( ازازكلا نا ككل ؟عظللاة والا: ادشلا# عل
 ةعدصو ةراخلا ءانأأل“ تلرقاول و ةنلاح دلت او زا افلا ةرؤدان دو .ةانحبالا كاولق ف نقلا

 (اهانعمور) ةغللا ف اقلطم ىا (ةحللا لا لصا مهضعب لاق ورث ه.حو هحو هلزاكل ردصملا |

 ريسكلاب (فاطلالاو) ةلهتتلاب ةجاطلا ”زاخلا 'ىآ ةزمهلا رسكب (فناهتسالا) اهاداؤما ا

 لوقف عم وهو هسأأ ماق» ّق ةسفن 02 هعفر ىأ (عيفرتلاو) هفاطللا هحو ىلع ةناعالا ىا

 00 هتناعر لوصح+و ةتعافشلوق ىا (عيفشتلاو)ل عر كو مظعتلا عيفرتلا مهضعل

 دوهناا تااقو هل وش ) م :.ا موهفمق ا هات اتكفل ىف كا اده ىا (كلذ) تلاع هللا ىا | |

 )لإ  ىراقلا ىلع (عه)



 هد 13ش ده

 اولزناوا ردقملا فاضملا فذح ىلع عسملاو ربزع هينبا عابتا ىنا (للاءانبا نحن ىراضنلاو
 مزليو هوحموا هوبونحم ىا (هؤاحاو) هلوق اذكو ريدتف ربتعملا ماقملاىف امهتازغ. مهسفنا

 هنوحيو مهحم هناخسدلوق هيلا ريشباك ةيوبحلاو ةيبحلا ةيسنف ةيبلاغلا ةمزالمالهيبحم مهنوك ||
 ةناكملا هذه ناكن م ذا مكبونذب مكبذعي ملف متمعزام حك نا ىا (مكبونذب مكبذعي ملف لق)ل
 ىف مكبذعي_بو رصالاو خملاو رسالاو لتقلاب ايندلا ىف م عدا و اعلا ديلي نديسإلا
 نم موهفملا ةراشالا قيرطب هللا ىا 6 بجواف ) ةدودبعم امايا مكفارتعاب ةدقوملا رانلا

 بتاعي دق ناك ناو (ه.ونذب ) بقاعإال ىا ءا_لا جت (ذخاؤيال نا بورحللا ةرابعلا

 هنا## هللا ىا ( لاق ) راعلايىف هدلو ىئربال دلاولاو راثلاب هيبح بذميال بيملاف هيورعب

 ركذام اذه وا اذه ىمالا وا اذه ذخ ضعبلا كلذ لاقوا مالكلا اذه ىا (اذه) ىلاعتو

 دندشتو امهمضو نوذلا ىلع ةدحوملا ميدقتب (ةونلانمر# ةسنلا ىف ىا «ىوقا ةلاو)

 مك ةفلاخملل ةحوملا ىا (ةوادعلا) اهعم دحوب ىا ( اهنف نوكي دق ةوئلا نال ) واولا

 ةيويندلاوا ةنيدلا ةفلاخلاب (مكل اودع) مهضعب ىا (؟ءالواو مكجاوزا نم ناىلاعت هللا لاق

 اورفغتو اوقصنو اوفعت ناو ىا 6« ةي الا 2 ةطلاذملاو ةطلاكا نع ىا ( مهورذحاف )

 ةقنقللا ىلع ةقادسص عم ىا «ةل> عم ةوادع نوكت نا خ2 الو ) ميحر روذغ هللا ناذ

 نم ةفايصو ةّئدح نم ةوادع دحوت دق معن لامكلا هحو ىلع ناءمت#ال نادض امهناف

 راو لب هناتلار عمات واؤلم ةلاب) نعي لعو ناحانلا و وادعو ياه ذاؤ ةيخ' نم

 هللا ةيكسىأ هتيمست ةخسأىفو (دمحو ميهاربا ةيمست) ذئتيش ىا نيونتلاب (اذاف) ةصاخلا

 يللا قل( أ اني غاطقانن انا خلاب .مالجسلاو الفلا امهلغا ادنعو مهو

 ىفاىا (هنودامع عاطقنالاو ) ةّئزْلا رومالا ىف ىتح ىا (هيلع امهحتاو- فقوو)

 ((باَسالاو ظئاسولا نء) فارضنالاو. ضارعالا ىا «نارضالاو) ةيرهاظلا لاو>الا

 دال وا1]تافاالا 'طاقَسا بحشوتلا تازاشالا باننا /لاق.اك "ةءريشا/ رطاوخلا قف .ى

 حف (,هفاطلا: ىفخو )2 ءايفصالاو ءايدنالا نيب نه ىا « امهل ىلاعت هنم صاضتخالا

 هّتفَح نمال هرتس اذا 'ىثلا ىنحا نم ىا ( امدنع ) ةفخلا هفاطلا ةدايزلو ىا ةزمهل

 قع 25 ىجلدلا 0 ام ىلع امهلمت# ىنخلا ركذلا ريخ ثيدحو هترهظا ىنعع

 ىنحد هع“ ىفو هحو هل رهظل هفاطلا روهظ انه ىنءملا لقوا م قحالام دع 0

 ىف غلإب اذا ىنح نم هما 51 ىف ةتقاايع ةدايزاو ل «ةفاش اكل هع اكو هولا نال

 رهو. اهنعقح كن اك كنولأسي ىلاعت هلوق ةتموؤ مارملا لاؤسنع ىدقتساو مار ؟الإ

 تناك اهنا لاقو ىن-حاف اه هاي اجلا وعلا يلع قبلك كرفح الحا رول 510

 ريكا ظلاخ ا ( للاج.امو ) :نابيالا نم دهملا مرك ناو:,ةسبدخ نمز ىف انت

 هناييغم راتسانمو ىا (هويغنو:كمو) هتندمص راوناو ىا (هتيهلا رارسانم امهتطاوب )

 ىلاءتو هناحس هللا رايتحا ىا (هنافصتسالوا) هتافصو هناذب هتاشرعت ىا («هتقرءسو)

 ( امهل )



 دعك ها 1 ْ ْ
 2ييجهجككصجهججتدت تكتل 12ه 1ه7565تتسبلفلاتابف ب 21ال57ما 0
 6 4 هاوس نم امهم ولق ءافصتمساو ( ه4 ةلخ ند هللا ةاراخع ن2 ركن لح 0 امك 0 |

 ايحا اذا لب © هريغا بح امهللا“ مل ىتح ) قئالخلان ٠ قئاوعلاب قلعتلانع امهصياخت ْ ْ 03 : 3 ١ ع 9 ١

 لمنال مهللا هلَوَش ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اعد اذلو ىلاعتو تا هلل هايحا اذدحا ظ

 ىا 6 اذهلو ) كيحين» بحو كبح كلئسا ىنا مهللا هلوشو ىلق هنحم ادب ىلع .رجافل 0
 و ءاسآلا ديدشت 1 هلق عش ال ند لياخلا مهضعل لاق ) جدلا اذه نه دافتسملا ىنعملا ١ ظ

 6 وهو.) ةلصالا ةنحلاف ةكرمثااةهج ىلع ىا 6( هاوسل )ا هباق عشال ىوازتاو نيشلا

 نا ع رابعا ةاوؤ م ىا ا 5 4 اع 0 6 مه دنع / وه ىب هلا اذه لعا

 ةياورو ( مالسالا ةوذا نكلا الياخ 7 0 ١ 5 كا اليم 5 21

 قغاف هسشو ىد ةتبان ماللسالا ةوذ>ا ن 56 هد هاو ىلا س 0 ل واولا نكلو جااصملا

 ءامايدللا نم ةيمصلا لاف دل عقو انك ةالععاتا لاق اليلذ هأ ئىَد اره ماقم موو هر فما

 هلوفو فلالاب هريغاو ى زةدكلل اذك كافل 0 فلا نود ةوُح لاك اللا ىو فلالاب ةوذا

 هيلا رقتلا الاخ اد تنكول قراشملا ف لاق لا اليا> اذذآ* تنكول مالسلاو ةالصلاهياع
 ىلاعت هللا وه هنلا رقتفاو هيلا ؛ 0 قاذلا اىكللو ىكأا ناكل ىروما عيجف هيلا ءارضلاو

 ىلا ناذيا هنفو .ىهتنا مالسالا ةقفارم نكل ركبابا ناكل قولخم بحل اعطقنه تنكواوا

 نولقلا باضتا ىا ©« ٍبولقلا بايرا ءاملعلا فاتخاو رث ةدوملاو ةو>الا قوف ةلطانا

 ةنسلا قالخالا وذ هللاةنيقيلا ىف راعملا نيب نيعمالاةءفوصلا خعاشملان مةيعاولا بانل الا وةيفاصلا

 ةمترلاو ةياعلاةحردلا ف ىلغا وا ىلعا نيتلاللا وا نيتاصخلا ىا ىا ( عفرا امهما 26 رلا

 عقرا قا 2ك يملا يرد وا ( ةنحلا ة 4> رد ند عفرا زال هحرذ ىلإ 1 ها هعرد 0 ل

 ةحرد بصأ زوحو عوفرملا امهعا ند لدي امهعا ىلع ءانس اهدا اهف ةردعا ه> رد نم

 ايميلك ةيديدرتلا وأ كاقديز 0 اعمل ادد دكا وهو ناك هاا 10 زيك هنأ ىلع

 هيما هلا فاضملا نو لد هنإ ثدح ند هحو 4| ناكل را تيب ول م هفاضالاب هقرعم

 ٠ مع 5 .٠ .٠ ٠ - سا د 6 .: 1 2 ش

 ماهفتسالا ريدش 6 اردقم عفرا امهريخ ناو ءادّشسالاب ناعوفرص امنا نم هيلا ان رشاام 2
 نوكيالف رث ةحردلا ىف توافت امهناي. سيل ةمثرملاف ىا ( ءاوس مهضعب | انيهامير) امل وإن

 هللاىلص ادعو ةلْغاب مالسلا هيلع ميهاربا ضخ هن كل ايبيح الا ليلخلا الو الاخ الا تينلا

 ات هاف جالا دهزد نكاد مباع[ 1 تيكا ك هكا ملسو هيلع ىملاءت
 لاق مهضعبو ) ةنرعملا باررا ىلع ىنال اك ةلخلا ةبثر ىلع ةحلا ةحرد ةدايز ىلا ةرهاظ

 ضصوصخلا ,ىنم» ةلخاب داري نا الا ادح ديعب اذهو ةبحلا ةيئيصنم ىا عفرا ةللا ةحرد

 كلذ ىا 6 جاو ) موهفملاىفالو قوطنملا فال هيف مالكلا سيلو مومعلا ىنعم ةحلاو

 كاكا ]دل 4) لعل اواو زكا 1 ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هلوش ) همعز ال ضعبلا

 اليذخ هير ريع أ هذ ماو ر ال_.ءاخ 00 تذخنال ىأ 4 ق3 ريغ 5 ند
 ل سف اساور اسم هاا” 1بالا يا تا 1572 -



 ىلا( ةمانو)) مهنع قاف د هللا ىذر نضل اولا ( يطاق ةمطافل ةنحلا قلطا دقو )

 و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا بحي بقلملا ثراحلا نب ديز هالوم نبا ةءاسال اذكو

 وأ نكب باك ىتا:6 رهريغوا ) :نافقلاك ضسا دز هوباو بارغلاك دوسا ةماسا ناكدقو

 2 امث هبر ريغ ذخحا مل ةلانم عفرا ةبحلا تناك ولف مهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعو

 دارا امناو ادمح هلوكب مهم دحا ىلع قلطي مل هنا هيفو اليلخ هريغ ذختا ملاك ادح

 ةيضرلا لئاعشلا ق4 نع ةرداصلا ةلاخلا وا ةّسزا ةيسنلانع ةئشانلا ةيعيطلا ةسحلا اهني

 كلذن٠ ىنءملا اذه نباف هبوبحم ىنعمب هللا بيبح ىمس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا ع

 روهشملا وه اذهو ىنخيال اك ناكسكلا هكر ىلع فصولا اذه ىف كيرش هل سلف +
 6 عفرا ) ةماعلا ةدوملا نود ةصلاخلا ىا ( ةبحلا لمح مهرثكاو ) لاق اذلو روهملا دنع

 هللا ىلص انيدن بيلا ةحرد نال ) ةصاخلا بتاىمن. اهنا عم ىا « ةلخغانم ) ةجرد ىا

 فحصولا اذه صاصتخا ىنعي © مالسلاهيلع مهاربا ليلخلا ةحرد نم عقرا ماسو هيلع ىلاعت

 ]لزإ نااكتفالا قاتلا الو ' قّيكلا: تاطوا رئاشنم نشأ لضفا هنا لع لدي ٠ لك وه نع
 ىه امنا ةلخلا ىلع ةحلا ةيعفرا نإ ريخ تناو هلوش ىجلدلا هركذام هب عفدنا هناف لمأت

 قاف! :ىلقاوتنل كولا :قدقفلا اذنه لع” لدي اممئامتاذ ثيح نمال ا وصوم ةيعفرا نم

 نوكي نا لمتج بيلا اماو مالسلا هيلع ميهاربا ىلا ادنسم لعاقلا ىتنعي ليف وه امنا

 ةيلعافلا ةيسن نم مثا ماقملا اذهىف ةيلوعفملا ةبسن نا كشالو لوعفم وا لعاف ىنء

 ةلءاك ىلامعت هللا ةحمو اعمال هنوحو مهب ىلاعتو هلاححم هلوق هللا ريشا مك مارملاىف

 تنكول ثيدح اماو ةيضرغ ةيضرع ةقحال ةصقان دبعلا ةسحمو ةيلزا ةيدبا ةيتاذ ةقاس

 هنا ىلع لوم وهف اليلخ م كحاص هللا ذختا دقو ركبألا تذختال ىبر ريغ اليلخ اذختم

 ةقاَتساو لاك قاسن هيلع َلدْباَم ىلع البلخ ءريغ ذنغسال اًضاخ .اليلخ .نوكي نا مَدْحَتا

 لاَش هنا لصاخلاو لوعفملا ىنعمي هنا م مهوت " سلو هلاح ىلع لعافلا ىنم وهف

 هللا ليلخ ميهاربا زاوج عم مهاربا ليلخ هللا لاّقبالو دمحم بينح هللاو هللا بيح دم

 روصتت اهنال مضلا» ةلخلان م اقتشم هنوكح ىنعي حدا لوالا ىنعلا نإ اوحرص دقو

 0 ليلخ ىلاعت هللا لاَ نا زوحالف نييناخلانم ر وصتتال ةجاحلاو نيينالا نم

 ئا 6 ةبحلا لصاو ) ةجامللا ىه ىتلا ةلخلا نء اذوخأم نوكي نا ماها نم هنف ال

 32 مالي ىا 6( بحملا قفاويام ىلا ليملا ) اهانعم لصا وا بلقلا ةمحنم ةذوخألملا

 هب حرصام ىلع بح وهف هبحا نم لعافلا مسا هنوك ىف هاش ادهو هب نلت سو

 هلوق هيلع دازو ىحلدلا هعبتو بورما ىا ءاحلا خثو ميلا مشب ىلحلا هطبضو قكاطنالا

 سيل هلال ةياردلل بسانم ريغو ةياورال فلاخم هنكل هتاضرم ءاغتباو هتاعاط ةدارانم

 ةعبار تلاق أك ةفلاخلا هنم عقتال نا بوركحلل يحلا ةبحم ةجيان لب اذه ةبحلا لصا

 اهنع ناك هللا ىضر

 ( ىصعت )
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 عياد 00 كرمعل اذه * هيح معزت تناو هلالا ىصعت

 عيطم بحي ن تملا ةريااع والا اقداسصص كبح ناكول

 ن1 انوش لفاظللاو 0 جف بح عقو مسنلا ضب ىفو ىاطنالا لاق دقو اذه

 (اذه نكلو) ناسنالا قفاوبام ىلا لملا ةسحلا ةقيقح نا نم فاصللا مالكف نا

 .ىإ.(هنم/) بلقلا :ناليم دوج ىا 6 للملا محصل نم عقجيف) مما اياز ففي رقى

 اوم وجب! انفو: ىاةماقلا هني وكس واولار غل © قفولاب عافتنالاو / اقلطم وا هبوحم ىلا

 بلقلا ليم قفو ىلع وا هل ةقفاوملا هيف ىذلا *ىثلاب قاضرالاو عافتبالا هنم روصت

 هتهرو هتفص ىا «عقولخلا جرد ) ليلا خداع ةنحلا ىا(«(و) هيلا سفنلا ىوهو

 نع هولا ناري نفعت نزاع د ن>ايكلاند ايلغلل نع سدق ىذلا ىا ©« قلاخلا اماف )

 ىهو ةلمهملا نيعلاب ضارعالا نع اذكو تاجحاحلاو للعلا ىهو ةمجملا نيغلاب 6 ضارغالا

 هداسعو تعال ىلع هرادقإب ىا «(دهحاعل نم هنكم هديعل هتحن ) تافإا الاو ضاصالا

 هتضصعم باكترا نع هتظفاحموىا رخلا زيوحن ىف ىحلدلا دعباو عف رام 6 ةطتنصغو)

 (ةنرقلا تامل ةكارقول) !تاثثيبلا عياتيماو ]كانط :دباكتززا> لع يارد قلق رقور)

 ةقدصو ماوطأو ةالصك لفاونلا ند ىا 2س مغ يوك نا دعس الو ركن مضي إ

 هتفام لا ريش ةىاب ( هييغ ةيخ رز ةضاذااؤ ل يب هلا رد !ططوو لد تك ورك مو, محو

 ةسنلاب اهتباهنو ةبحلا ةباغ ىا ةروصقم ىاقلا مشب ( اهاوصقو )ل هيدل ابرقم هلعحو هيلا

 نقلا و ةلمانؤللا اتعاب نزلا يومك تاير( لقريب يح ينيك 0 يرانا
 ايو د ةهاينلملا |تانصلا:كاكوب ةحابولا تارنلا ىلا ىقنإ ياتيورعب ةيتايببألا
 هتمظع ماقمىف هير لحن ىلا ىا ( هيلا رظننو رث هبلق نيعب هير لامح ىرب ىا (هباَ

 اوم نوكيف هبر ءاقبب قببو هبححو هسفن نع ىنفيف هتريصب نيعب ىا (« هتريصب )ل
 نتاع ناكاما كمن عرفا وفا طاح ١ك شوب الكف واكل دعي نارك ؤررا كرا وكلا

 مالكلاو ىمدقلا ىا © ثيدحلا ىف )ىلامتو هناتححس ىا ةيوعفب ف رث ةلفغلا ىف

 (هتحا اذاف ) 55 نحنا لقاؤتلابتىلا :كيرقف كفل ابل ورئذل عفر اصلا ةازوواعزا دلعر نوتنالا

 نك" هدنع برش دعل ثداح ريغ مدق ىلامتو هنا هيج ناف هل ىح ترهطا ىا

 ةدايز ةياور ىفو 6 هه قطني ىذلا هناسلو هب ريصبب ىذلا هرصب و هب عمي ىذلا هعمس

 هلادحلاو صاج و“ ةناضعا كاس كدكك ىلا -اييلعر يدع اعلا هيلع راول فما مطق تا شبلو
 هنزل متت نال, لدخت' دئا> سالف و دوران عا لا ا كبس ناورخاشوو يقم كلوا

 ليسو الا هحراوج عيمجب ىتس الو :هبوبحم ةاضرعب الا مءالف هسبلق عماجت اند

 رظنلا ىف هرصنو عامسالا ىف هعمسس نه هحئناو> ءاضق ىلا عرسا تنك ىا لبقو هولطم

 مارملا هن ' محام ماقملا اذهىف دمعلل رهظي هنا وهو اذه نم قدا ىنعم انهو قطنلاىف هناسلو

 ثا ا رانا نم 3و امئا هناكرا كابشإف هناسأو هرمصا ف 4ةومس وو نا كدهاشلا هنأ وهو
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 لالضلا لها همهوتام ىلع كاصتالاو ذاحنالاو لولا هنم دارملا س

 درحمأ ١ ئوشبسال ثيدللا ىا ( اذه نم )ر) لوعفلا ةغيصن ( مه و ىندي الو ) 0

 ىلا تافتلالا كرت ىا ( هللا ىلا عا اطقةنالاو ) برلا بح ريغ نع تلقا درحم ىا 6( لل

 هلهن عمسس هناك ىتح هالوم ىلا ىلكلا هحوتلاب ىا 6 هللا ريغ نع ضارعالاو ) ءاوسام

 رانا ل اوس هلا رطخمال ثيحم ىا 6( هللا تاقلا ءافصو.) ءارختب اه هل. ىأا صو

 هب هللا انمفن ضرافلا نا هللا

 قدر تمكح اوه-:ئىرطاخ ىلع # ةدارا كاوس-ىف ىلئرطخولو

 هلل ضغباو هلل ب>ا نم "نال هاضر ىف تانكسسلا لمح اذكو 6« هلل تاكرلا صالخاو )

 ىنالد نا ميهاربأ لاح نع ةءاكح ىلاعت لاق دقو هناميا ل عنمو هلل ىطعاو

 (نا رقلا هقلخ ناك اهنعىلاعت هللاى خر ةشئاع تااقاك ) نياعلابر هلل ىتامو ىاعو يكدنو

 رظنمالو ىوولانم'ىش هنع ًأشنبال ىا 6 طخ هطخعسإو ىضرب هاضرب ) ناشلا عيمج ىف ىا
 ماقلا ىا ( اذه نء.و )ل ىلوملا قالخاب قاختلا ىلع مودي لب ىوسأا ضغ هلاوحا عيمجىف

 هوَ ) مانالا ند ماركلا ةلال_سا مارملا ةصالخ ىه ىتلا ىا 6 ةلْلا نع مهضعن ربع )
 ءاملك وهو ىندب نم حورلا طااخم كايا ىبل تاخادن ىأ 6 * ىنم حورلا كلسم تللخن دق |

 ةلألان .ذؤخأملا للختلا كلذنو ئا < اذبو ) ىنذمملا ولُؤللا ىف ةوارطلاكو ىرطلا دوعلاىف

 952209 نرى © كاما )7 ريا( اذ اذاف * اليلخ) هريغو مهارإا ىا عندا ينكر

 كد الا املا نم درؤ الو هيف اع حم ري ءانالانا ن٠ لق ا تلمع 20 جدح |

 55 65 تي كلل قا جالك نعوأ كورغ موعوا ؛ اكس ا .( تكس |ذاماولا

 ةاوخالا ف لخاد (كذلا ىاداختلا7ةن ىو :سصطظعلا) ةرارخإ ىأ: قالطالا 2 ةمجملا |
 ةإلا ةيزم 2 ذ- 0 جعا نود نك كا .كويؤقلل , ( اذاف ) رودصلا ىف ع للاخمو |

 فرب (جج تاياالا هيلع تاداع ماس مو ةءاع ىلاعت هللا ىلذ دمح اشينل ةلداح 4 ةيصوصخو ظ

 كلارك (ةبألإا نا :كلؤنقلاب ةايتلخلا :ةراعتمما ةصجتلا )هول "ةعالم نحو ران الا ةيجتت |
 داقو ىحاصو ىخأ ن هلو ةبازإ فاول < انإ' تيقن ال 'ىر غاليا ادي تنككول ظ

 الا للعدد را ىلا قون ع رزقا ةييطحلالا يدعو اليخ مكبحاص هَ هللا حملا |

 014 هباعس هلوق اللادو ادهاش 3 ل 6 ىلادت هلوش قكو ) هحن رصلا تاي الل هشاطملا

 ماننقملا ىف ىوصقلا ةناغاا هيفو هللا 7 قوعسبتاف ىا 6 ةيالا هللا نوح مكن ا لق) ظ

 هناحس هتحم هتءلاتم ىلع بترو 37 هل هتحم ىوعد ةح طرش هتعباتم لعح ثدح ىنسالا |

 ليصحتل هتلم ةعباتمو هتماىف ممن وك اون مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا لعلو هل ىلاعتو

 ةداسلا نم لامكلا لهال ةِسولطملا ةسوذ#لا ةيدارملاو ةسوبحلا ةيترم وهو مارملا اذه

 ىلاعت هللا لاق دقو نيلقثلا لمع ىزاوت قا تابذح نم ةبذح اولاق اذلو ةيفوصلا

 كل ا دا ل نو عدم عا ل

0 
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 هذه نا لصاحخلاو ديزنةسملا فصوو ةبانالا لاح ىف ديرملا ماقمىلا ةيناثلاو ديرملا ةترعىف

 ةياالا هذه نا ريسفتلا لها كح ) ةفيثملا ةسيترملا ىلع ةلاد تناك امل ةفرمشلا ةيآلا

 نينونلا فيفختاو ةلمهملا .ءاحلا شب © انا ةذختت نا دم ديرب امنا رافكلا لاق تلزت املا

 نيه>و ن٠ اءطق لطاب اذهو © ميم نبا ىسع ىراصنلا ذختا 6 ) ادوعتمو ادوعم ىا

 للاي ممل | هل لق امل لب اللصا فهلا: | دقن درإ مل ملسو هكلع كانت هللا ىلص هنا اهدد>ا

 نا نقلا لق 9 اشيا داوح ول ءالؤللب دقت نإ ءاهزلم الدخب الهاي |!اهرعحلا نإ نب ره قلالا#ا

 ديزفتلاو ديلا هيو ىلع انيجتوتا!!تايثاوب ديشلا اذلرشلا ها ذر: ىلع اذزرخأإ ىلا هلوا ن

 مهيعزب لق »امه كلوب فللانحتال انطق رز ركوب كرحت مكللذ عقال ة ديزل ناب 1 ةوصتما تكف

 اذه رهظو مهنع مالكلا اذه ردص مهعابط ىضتقمو مهسوفن ىلع نيلماكلا ساقو

 ذاب اياب ملط ليي الا جوي مهمالكىف هييسعتلا نا امهيناثو مهنم مارملا

 هللا افبغ ىلا لوَش ناك هريكح لاح ىلا :هرغص نم هنال اونظ ام اذوغ٠ اهلا هل ىراصتلا

 الضف#ءا ون نم ةوخؤ هلا .رطخم موا(هللا:قذاي' قوما ئيحاو. نكربالاو؛ هككالا *قززلاو

 :انتيطنا نغا اايبرل كرو ةحدجرا .نالكتنلن# رهزوت نحن علاجا كركم الما و قاوم غم ةكارلشا قع
 ىديكىواضتلا كاليحفا 3 هب كريشو هيلع فطمنو همحرتف ةجحرلا نم نانح عضوم

 ريتسقتلا لها هلاق الل تاتسإ! الو هيزتتلا مال ىذلا هيبكوطلا بسانس ادوات ب نبا

 ىكحنو مضِإو ءارلا متن. 6 امترو ) مهتلاح ىف ل ةهفض :ةقاؤد ابا مهلاظيغ هللا لاف راط |

 هللا اوعبطا لق ل هلوق صو ةسالا ىا © ةباالا هذه مهتلاقم ىلع 7 ادر :ىا اهرسكح

 كيلو سرلا للاب ىلا. اق ةلدلعا دقو نحمالا هيفا الاخ ةادا هي ا وموك ةعاظإ :نالزتك ك يبول

 (نتوتلايرغ مهدعوت 35 هتعاطب اهنرقو هتعاطب مه ماي افرمش هدازف )ردت 8 نت

 عراضملاوب ئذاملا لمتحي © اولوت ناف:هلوش ) ءاهتناو ءادسا ىا © هنع ) ضارعالاى'

 صاظلا عمو ىفو مهباعىأبالو مهنعىضرإال ىا © نيرفاكلا بحالهللا ناف ل اولوتت ىا

 ابجوم نركيال ىلوتلانم عونب نيرجافلا لمشي الثل مهرفكىلع ليج رمضملا عضوم

 ةيحوملا ةبوتاا ىلع ضح عونو ةمئالا ىلع صالا رادم نا ىلع هيبن هيبنت اضيا هيفو رفكلل
 فرصنهريغوهبو هلوا مغب © كروفنب ركب وبا مامالالن دقو )ل ةبوثملاو ةرفغملاو ةبححلل

 ل راو 1 ناب: قرفلاىف امالك نيملكتملا ضعب: نع 7 فرص دقو ةمجملاو ةضلغلل

 نحو ةلْلا ىلع ةسحلا ماقم ليضفت ىلا عج ر 1 هنارابع ليصفتو ىا 6 هتاراشا ةلخ

 والواو 9 هن اف نياق 2 ايش شن أ ندقفلا 6 ةفزإل اسك

 هلودوأ اذخلا ىأ:( ةطساولاب )اليا> هذا نم ىلا ىا 6 لصي لبلخلاهاوق كلذ نف )

 ىا © ضيدالاو تاومسلا توكلم مهاربا ىرن كلذكو ىلاعت هلوق نم آل اللد اهب هيلا

 هيب ىا ( هيلا للصي بيحلاو 2 كلاثه امل نينقوملانم كلذ هل هللا ةءارا ةطساون نوكلو

 _ناكف ىلاعت هلوق نب رث'هل اذخا هتاناك ةءارا نم ةطساو نود هتاذن ىا © هب ) ةسنىف مك
 مدس »ىف
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 ناوكت ئذلا ل اجلا لقو م امهباقن ه ىندا لب ىا 6 ىتداوا ) اهردق ىا 6 نيسوق باق

 ىذلاو ىلاعت هلوق نم ) ذاوق أ ىنعملا اذهو ندي رملان.٠ هنال ىا ( عمطلا دح ىف هنرفغ

 ىا 6 نيقلا دحىف هترفنم ىذلا بيلاو ) نيدلاموب ىا ( ىتئيطخ ىل رفغي نا عمطا

 الات سلوق نم“) نيذاارلا رم :هلحاال نوكتل نجح ىلا رخ اتق الو, تنفق وتم, ريغ ىذلا ,زجإنلا
 باسقعاا نود باتعلا هيف ج<لام عبمج نه ىا ( رخاتامو كينذ نم مدقتام هللا كل رفغيل
 قباسسلا نارفغلا ناذ ردتف 0 ءانتعا يتنافس فاطع ىو باسللا اذهى هتنسائم مدعل

 ةضاخلا ةيادهلاب هلا لاك او ةمعالا ماتا ةايز عمو ىا يسن الا ) قحاللاو عقاولا لمشب

 كياع هتمعن متو ىلاعتو هناحس هلوق ىه ىتلا ةب الا هم نه ةدافتسملا ةماعلا ةرصنلاو

 هلوَش امهني رخآ اقرف ركذ دقو اذه ازيزع.ارصن هللا كرصن.و اهقتسم اطارص كيدهيو

 موب هل لبق بيحلاو ) قيرطلاىف ابلاط هنوكأ ىا 6 نوئعب موي ىنزخمالو لاق ليلخلاو )
 هث دن ىذلا وه قفوتلاف ىنملا اذهو قيقحتلا ماقنىف بولطم هنال ىا 6 ىنلا هللا ىزخمال

 الإ ياكلتنااون رفا ونا ىنا16 ةرانتقملاب»): لطم ىل (:"ىدتنا) ) :هلوشإ تننصملا
 عقب ملو لاؤسلا هنم عقو ثيح_ليلخلا ىالخب ل املاىف لانملا لوصح ىا ( لاؤسلا لبق )
 ل املا :نيسحنىف ءاحرلاو فقوذل) نب نوكف لايقتسالا ىفالو لاحلاىفال هلوصح باوج

 رانلاىف هاقلا نيح دورمغ تالف ىا © ةنحلاىف لاق ليلألاو ) لاقف رخآ اقرف ركذ مث

 هلق بحلاو ) امالسو ادرهلعتناكف ىانع عفدو قالب عفد ىف ىفاك ىا 6 هللا ىسح (

 هل لاش نه نيبو ىسح وه لوه نم نيب انيب انوب نا قرفلا هحوو © هللا كبسح ىنلا اهمأ

 ةءونحم انا هللا لوش نا وه: لامكلا نكلو هلل بحب هنا ىعدي دحا لك ناف كبسح انا
 لوالا ىف لاق ثبح مالسلاامهيلع ىسيعو ىحي لوق نيب عقوام قرفلااذه ريظنو هبحم وا

 تدلو موب ىلع مالسلاو ىلاثلا لاقو ايح ثعس مونو تومي موبو دلو موب هيلع مالسو

 ةداه-ش هنال لضفا لحلا اذهىف لوالا مالسلا نا كشالو ابح ثعبا موبو توما موفو

 ناك ناو هسفن لاح نع هب ربخي هناف ىناثا ىالخب هنالاح عيمجىف هتمالس ىلع ىلاعت هللا

 2 ن٠ لضفا ىسع درك فاشل اذه مث هعوقوفف فلاخن روصتّسالو هلاقمىف اقداص

 ماسقمىف ناك ىميع نا لاَش دق هلا عم .لضافلا ىف دجوبالام لوضفملاف دحوب دق هلال

 قحلا ماقف هناسل لكف ءانفلاو ضبقلا ماقمىف ىحب ناكو هناسل لاطف ءاقبلاو طاسنالا

 ءانثالايف ةيضعمب مم مل ثيح ءادتبالاىف ىلاعتو هناحس هقحب وه ماق م ءاهتنالاىف هنع
 ىل لعحاو لاق لياخلاو ) اذه هعم هللا ماق هسفن طح كرتنمو هل هللا ناك هلل ناك نمو

 هدعن *ىجحن نميف اليزج اركذو المج ءانث ىا ةخس ىف مك نيرخ الاف ىا 6 قدص ناسل:

 اوستن نا نونمتمو هيلع نونثمو هل نوح مهو الا ةمانم اش هل بيجسساف نيدلا موي لا

 هل لش تيملاو 2( نيقحاللاو نشهاسلان م ةمالاوذه نرخ . الاب دا يق لاشنا دعسألو هبل

 هشرع.قاس ىلع ابوةكم لب هبز رك ذب انورقم رباثملاو ريانلاقوف ىا © كركذ كل امفدو

 « لامعا وو



 ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص تلت رامي 1(! 2 اهرودح ناو اهروصقو هتنح واعز

 ليلخلاورل لاقتسالا ىف مالسلاهىلع ليلخلا ةوعد ببحاو ( لاؤسالب ) لاخلا ىف لاثملا كلذ

 نوعا هغاو دم ةغل هدهو اعدادع نع مهاياو ىب دعا ىا (مانصالا دعت نا ىو ىنن>او لاق

 صضعل نه رفكلا روهظل كلذ دنع ناطونم هءاعدنا هلع قدصل ىدح هءلصأ هيد داراو ىدح

 )ع هل 1 بدنحلاو م0 هظفحو 1 هللا قفوش ءاسالا ةمصع نأ ىلا ءامعها هقو هدافحا

 لها ) سندملا بنذلا ىا 6 سجحرلا مكنع بهذيا هللا ديرب اما ) هنم لاؤس ريغ نم ىا

 كلاعل هللا ىلص ةئمزو اك ل تلا لها داردا لعاو ءادنلا وا حدملا ىلع تصخااب (تيلا

 | زل نجار كيور قوات ةكعالملا لاق ليداخلاو اذه ه>اوزاو هتيرذو هدالوأ نم ماسو هيلع

 لها ةيلسلنو بيلا تدب لها ةبت نيب رخا قرف اشن انه نش تببلا لها مكيلع هتاكرو

 لها نه ردلص امو ةحلاو ةلطا ريسشل ىف فاللا نك نئا )2 نازك اهثو) لاخلا تن

 وعلا ا( كاؤحلالاو تاماقملا لست: نت الاقأ اذه تاكا هضم لع هنت را ةفرعملا

 هللا فنا وأ ةوجلا اا كا بوطو ل ذاللا اوال فااماهنج الكسقلت لزق كاؤ ادت و ااةلقع انو

 نالتشلا# و. ئقدهلا < هلاحا لكاشنلا ىلا ةقفيوط لقا هلكاستك يع نهي اكول )ا بةطلدألا

 ىقلاو كفا :.ماماق 39 هللا لاق م لاودالا لئاوافق +: اع 5 ط ىتتلا هتاحو هنداع ىلع وا

 ناوهسف اليلدو 4 اه وه نعو ىا © اليس ىدها وه نع ماعا مكبرف ) نيش الا

 ا ها ع ع 0 ايت هلم هلعح دارا نما * نه

 ىمظعلا .ىا .«نفان تلا ع 0 ا 2 ةيلغ نا ا ملص 0: --

 1 كعب نا ىلعا:ىلاغت هللا 'لاق-) هلتق (1/ريسفتلاك ( دوما ماقملاو ) ودنا ءاوللا

 ةيغلؤلا احشلا ضدنا )وورش لاق نطاوإلا هيف مدعم نإ ( دالك اباقن) كمش ىا
 ةيتملا ديدشتو ميلا حفل ( ىنايملا ) ةلمهملا نيسلا ديدشتو ةمجملا نيغلا خت ( ىناسغلا

 ناف ةزاجا ىا 6 هطخي ) ىلا الصاو وا السم ىا ( ىلا ) ةطسن ىفاك هب ىا («بتك اهن)
 ىلبصالا دمج وبا انئدح ىضاقلا هللادبع نب جارسس) انئدح ا (انم) ًايش هنم عمسي مل ىضاقلا
 دمع انثدحرل اهالك ىا ؟الاق) قاحرلا ىا (دمحا واور) ىزورملا ىا (ديز وبا انثدح

 ان لفلم | ةنتسل )1غ ل ( ليما ني دج ابندحت) يدري رفلا مقار[ يفصو نبا

 ىدزا قاربولا ق<“1وبا وه فرضلا دوحالاو همدعو فرصلابه فو .ةزمهلا حقل © نإبا

 لاقو ةعءاصمحو دا هّقثو قاخو متاح وباو ىرادلاو نيعم نن دمحا هنع ىور قدا ْ

 انثدحرل 'اقودص هنوك ىناننال وه تلق ىلا هركذ عيشت هيف هريغ لاقو قودص ىراخلا ظ
 ىلملا ىا ©« ىلع نب مدا نع ثيدح ىالا ةعبرا هل نيتامهم داصو ءاحن (صوحالا وبا

 لاا رم هن وكل 4 كل !.افوقوم ى ا ىا «لوَش. امهنع ىلاعت هللا ىضر 5 نءا توروس لاقل ا



 م 16 ]-

 ةمايقلا موي نونوكي ىا (نوريصي سانلانا) اعوفرم مكحلاف نوكي ىارلا.لبق نه هلئم ظ

 خفلا ىكحو رسكت دقو اهميج مغب ةوئج- عج انونم اروصقم ةئلثف ميلا مغبإ ( ىنج ) ظ
 ءادهكلا روق تيار صاع ثيدح هنمو ةعامجلل ريعتسا م هوحتو بارتنه عمج ام ىهو

 ْ هتكر ىلع ادمتعم نوكي ىنلا وهو ثاح عمج مهضعل لوقف اماو هءعومت ةيرتأ ىا ءاثحا ظ

 دودمت ميا مومضم ءاثح ةخعدكىفو اففخم لعف ىلع عمجلال العاف نال حلال لب ديعبف

 سا نه وهو ثاح عمج هئللا ديدشت ىرذا ىفو ةودح اهدحاو تاعامج ىا رخ الا

 هيف نوريصين ىا هللا ىدب ناب ةموصغلا وثك ن٠ لوا انا ىلع ثيدح هنمو هستكر ىلع

 وهو ايلياتك .ىلا قدك ةمار للك ةساح ةيل ل روز زيا هلوق هنمو نيمصاع* تاعامح

 «انلعفشا نالفاي ) مهماعساب مهمايسنال نيلئاق ىا (نولوش اهيدن عشت ةما لك ) هلوقل ميالملا

 لوّش وهو دحاو دعب ادحاو اذكهو ىنا (انلعفشا نالفاي.):انمومعلوا انضصوصخلا ىا

 (كالذف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىلا) ىمظعلا ىا (ةعافشلا ىهتنت ىت-) اهل. تنل

 دومحلا ماقملا هللا هئعس ثا مو.ىف لاخلا كلذف ىا بصالا ىورو عفرلاب (موبرل تقولا ىا

 هللا كود سزا اهنع لئسر) قهدلاو دما هاور اهث ىا (هنع ىلات هللاوضر ةربرهىنانعو

 ئسعإل هلوق ىف ةيآ اهنع نيمضب ةريرهوبا ديري ىا (هلوق ىنعي ماسو هيلعيلاع هللاىلص

 الاسر نمل (بانوجملهلسو هيلع, ىملاغت للا ىلح«قينلا  ىا.« لاقف ادوخم .اماقمب كبر. كنب نا
 نوكينا دعسالو ةماع فقوملا لهال ىربكلا ةعافشلا ماقم اهم دارملا ىا (ةعافشلا ه)
 0000 ا يدر تف ل راخا هانز كوتا قلل نا: اهيحت سلا

 01 لل نوك اف ةمايقلا موي _سانلا ييتخم ملسو .ةلع ىلاعت هللا لص هنع) دتحاءاوؤاكرعإ
 ةداعتتس ماقم“ىلا ةراشا هلعل 6 ءارضخ' ةلح ىبر ىنودكيو ) عفت سم ناكم ىا (لت:ىلع |

 نا هللا ءاشام لوقاف) نوقطنم وناك ام-قلخلا نا دعب لوقلاف ىا «ىل نذؤي م ةداسلا

 دروام ىناننال اذهو ( دومحملا ماقملا كلذف ) قلخلا ةعافشو قحلا دماحمنه ىا ( لوقا

 اة ءاو6 ميتارك قع 1م هنغ/ لج .ةللانأ وقتك و محلا ماقللاّن | اذعاجع مهنممهضَس نع
 كانا عم هسلجم هنا ىلع لوأتي عح نا هناو:بيرغ لوق هناي ىطرقلا «بقعتو ثيدح
 دعب ليوأت هلا هيفو ىلا هلقنام ىلع هنم اسرق ربلا دبع نبا مالك ركذ مث هتكئالمو
 نع ملشو هيلع ىلاعت هللا لص هدارفنا ةرااب دارملا لب مارملا لوصحىف ديدس ريغ ماقللانع

 نورتو راناعبتل ىل لاش قادضساو ىز>نددجلا نطوط لوطككة ولا "فت سعف ةثديلا
 (ةعافتشلا ثيدح نكذو ):ةياورىفنىآ (اههنع ىلاعت .هللاوضر نمع نانعو) ليضفتلا

 6 ةخلاةقلحيذخأي ىتح ) ملسو هيلع ىلاعت للالص ىلا ىا 6 ىثميف لاق ) ىمظعلا ىا
 ةغضتبب ( دعو ئآذلا .ةوسحلا :ماقملا هللا هيرب ) ذئننخع . ىا (نئمويف) خت و ماللا نوكسب |

 ةناور ىفو ةماسقلا مون هميش نا ىلاعتو هنا هللا هدعو ىا لوءفملاوا لعافلا

 هاف سكات ىعدف ادحاس تعقو هّسار اذاَو هلع ىلن ذود هرادىإ قار ىلع ا م |



 ىذلا دوما ماقملا اذهو لاق ادو#ت اماقم كمر كئثعس ناك يالا اللا غ1 2 ٠

 0 هللا ىلص 2 هريغو دمحأا هاور مك 6 هع لاذ هللا ىذر دوءسم نانعو و مك هدعو ْ

 هموشال اماقتم شرعلا نيمينع همايق )ل دوعوملا دومحملا ماقملا ىا ( هلا ملسو هيلع ىلاغت |

 لدا («قويودتس ل ناراوقلا ةلدسو د يع يع هنا اري كب امش وول ا

 ( ناملبإر#) داخل ةناكتلعا 18 ىرك نا موا وإلا ةديطنوا ءةيفو ظالما اال عايدلا |!

 لعجوا اءِبت مهريغاو ةلاصا ىا 6 ىتمال هيف عفشا ىذلا ماقملا وه ةياورىفو )ل ىرصبلا ىا ّْ

 ناك وا درو ا هوءبتاو هب اون ال هوكردا ول مهتاب مهنم قاما ذحا هنال هل ةما لكلا |[
 دل“ ءاوقانم لع( هلع خلاع#' هللانئقر داوعسا ق1 دوا) ئعاداا الا هعلمو ام ا ىبوط |

 ةحوتفملا ماللا 6 دومحملاماقملا مئاقل ىنا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ) |

 ىلا دشرم اذهو لاق مث * ماقل نا , لاق ثيح ىجلدلا مهوتو نا ري ىف كا :

 نيفراسعلا ضعب نا الا اقلط. هزاو>- ىف فالخالو ىهتنا متظعلا لعل مسقلا زاو> |

 ماس#ملا ام هل ىلق هنع ىمرادالو 6 ىهامو ليق ] امتراقحل ايندلا ما ةهج نم اوفلحم ىل |

 نيوئتلاو عفرلاو لالا كان فوط ضنا ذر" ( هزي تدل 0 يرتاح ١

 نثوطلا ايدل لفك فلا طنا زعم ناد( هللا ع قادت لاق ابتاتلا 0و هق اردتم |
 نوكي نا دعبسالو ةياورلا هب تقبس اك ىمركلا ىلع سلاج ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص وهو |

 لولا لطم اليوان رات لان يكؤما ضيع زو تالا و نو مضب لذي |

 ةمن عم هلوطب ىا © ثيدحلا ) ِهلوَش هلا راشا ىذلا ثيدحلا هَ لوالا و قفاون.|

 وهو: هيلع هلم ةمظتلا ئاإاو هشاضت نم .ذلنحلا .لحرلا "طي ك,توصن ىا طف .هلوق

 اهفلق قار نؤكمت يال االا رج هلو هانا اكل ارئاطبو نطارالاو كلا عيب ىباركلا721 ظ
 لوا .هنال ميهارنا ىنكي نم لوا-نوكف َنودوء# ؟ ادب: ك ىلات هلوقل نينوتخم نيسغ
 ةالصلا هيلع هتوقل 0 ذا انه لوالا نا ىهاظااو رانلاىف ىتلا نيح هللا تاذ ىف 100

 ضعب لوضفملاف نوكي. نا عدبال هنا عم ءارضخ ةلح ىبر قوفكو قاس ملليتلاو ْ

 ىلاعت هللا 2 ةودلا ةمنمى ةيعتتلا ةلاحو ةونبلا ماقمىف وهو اعمال .لضافلاف دح والام

 لعلام مث ةنحلا طاير ن٠ نيواضس نيتعيفر نيتءالم ىا نيتظيرب ىتويف ىللخ اوسكا

 كانف 2 ةعاج 3 نا لمت# وهو ةنقعإ كع ىا كل دف 2 نوفل هاربا

 هنيه ةبناح وا هيدس 5 هشىنع نيع وا هللا نمي نع موقا م 3 0 هل تقيسام

 منيولاهنالو: للطعام: ول اواع زل نان رعت يا فقاوا رتغ الا ناولوألا ل ءاقاقو نا احل

 © مالسلاو ةألصلاهيلع هنع ) ةفوكلاب ليقو ةكع تام ىرعشالا ىإ متل 0

 2تأبا ىلال: حالضللاةنافارإو :اييخغ ا كااميل ءاعرأ كرولا ةعاعنا 4 تريخ ) ةحام نبا هاور اك

 )2 هعافشلا نيبو ( بادعو باسد ريغ ن٠ ىا © ةنخلا ىمأ فصن لخدب نا نيب : قر

 ةعفلملا ىف ىا ( معا'اهنال.) .ةلدولا لوانم ىا © ةعافشلا ترت>اف 2 باللا اذه ىف ىا |
 ده دعم



 < قلل لك
 ةنطا ةعامج لاخدال اما ةمالا هذه ةصتخم ىمظعلا ةعافشلا نود ةءافشلا هذه نا ىهاظلاو

 ةاماىفو اهم جرخ اهلخد نموا اهلخديالف راثلا لود قحتسا نملاوا ةيساحم ريغب

 نذا نه الا ةعافشلا عفنتال ذئموي ىلاعت هلوقل ةنسلا لها هيلع عاام ىلع ةتباث ةعافشلا
 ىلاعت هلوش نيلدتسم ةلزتعلا ضعبو جراوألا عنب ةريغالو الوق هل ىذرو نمحرلا هل

 ةدايزب ةعافشلا ثيداحا مهصيصخت اماو نيرفاكلاب صوصخم هناف نيعفاشلا ةعافش مهعفنن اش

 هيلا ريشي اك اهنم نينمؤملا نم رانلالخد نم جارخاب ةلدالا عرصتل لطانف ةنا ىف تاحردلا

 000 ىلا ىنمع ىراكتالا ماهفتسالاب 6 امورنا ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق

 6 اهنكلو ) ةصاخ ىضصاعملا نع ئا « نيقتملل ) اهترتخا ىتلا ةعافشلا نونظنال ىا ءارلاهتفو

 ىرخاىف ونيلماكلاىا نينمؤملل ةخعن ىفو (نيئاط+ل ا نيينذملل) ةعافشلا اهنكلو ال ةزعسأ ىفو

 معن هيلعرصتقا ثسح ىلح دلا ن ءن.وكن هنا ىهاظلاوةح وتفاافاقلا ديدشتو نونلا 2 نيقنملل

 ةلباقملا ماقمىف ةيقنتلا بسانم ثيولتلاف نيث ولملا نيسنذمللاه :لرويفسللا عورتا ةنىف نباَيا ف

 نسحملا كلملا هفقو ع لصا وهو يدع نتن ,انظالاذك وهوب لاق ىلحلا هدفا ري

 نيئاطخلا مث ملعا ىلاعت هللاو نيم عمك اهللعو قا ني قتماؤلا لع ههاجن بيتك دقو ٍ

 مالسلاه لع هلوق هدي ؤيو همظعلا وا ةئتكلاؤا دمعتلاب ىأ ًأططاىف نيغلاملا ىا ءاطلا ديدشس |

 ىزخاىفو نئطاخلا ةؤطسن ىفو ىتمانم راكلا ل هال ىتعافش ىذمرتلاو دواد وبا هاور اهن

 ةزطسا ىف مك لاق ىا ©« هنع ىللاعت هللا ىضر ةريره.ىنانعو ( ادكأت لماعلا ةداعا نيئطاخل

 ( درو اذام هللالوشراي تلق ) هحو خا هللا دبعوبا هش |ذكو هنع قهيبلا هاور دقو أ

 هتلصو ىذلا ىنمي ةلوصوم اذو ةماهفتساام © ةعافشلاف كيلع ) لزن ىا دورولان ٠

 ةعافشلاماقمىف كيلع بيجا اذام ىا لاذ ديدشتو ءار مضب درام ةيعحص ةؤمسأ ىفو هدعبام

 ىتعافش ىلع درو ىا © ىتءافش لاقف ل كلملا وا هلل لغافلا ةغيصب ىرذاىفو :اهلهاىف وا

 ريدقتلا ليقو ىتمانه نكي مل ناو ىا 4 هللاالا هلال نا دهش نم ) ىتعافش؛برجا وا

 ةخحوف هب نانالانم دبال هنا املع رخ الا نع نيئز1عا دحاب ءافتكا هللا لوسر ىناو

 انافنالو اهركآل ىا ( اصلخم ) ةداهشلا ىتهلكل املع تراص ةملكلا هذه ليقو مالسالا
 لوعفم هنا ىلع بصنلاب 6 هناسل ) قفاونو قباطي ىا لادلا 'ديدشتب © قدصي.)) ءايرالو

 4 هدي نينمؤملاءا ىا ( ةبيحمانعو ) كلذ .سكع 6 هبلق ) هلوقو لعاف هنا ىلع عفرلاوا
 ( قلتام ) ىل هللا رهظا ىا ءارلا رسكو ةزمهلا. مشب( 6 ؟امحلاوب ققهيبلا :

 2 22م مهضع ىا ىتمانم ىدلا ا اولا( وما :١ سعال وز كئافوقلا نم

 دلو ( نط امد نيش كت )"قر ىلا ياسو طف ج١٠ ىدسل ةعف قو 576
 انلظع اشأم كفا قاوك نأ ةفنسالاو:قلتاق ىلع قوطح» :ةلعاف ىلا :قفانضم ازذضم

 قساف هللا نم ه مهل ) 2 قبدسو ا ةلاؤق ةةيلؤرو ةلفج-اماو ىلا قلئانغ لح
 فد (ةعافش ) ىتطعي ىا © ىيتؤينا هللاتلاسف ) محللا ضع ءالتنالا نم زكا (مهلقوتالل .

 ّظ



 ل ب مح يسع -

 | ةمايقلا مو ا ادد 00 :اءح ىا 00 ا ماللا دي دشن مهتعافش 3 ةزممل |
 تاكذلاو قهيبلا هاوراك (ةشذح لاقور) لأ سام“ هاطعا' ا (لعفف) مهقح ىف كر (مهيف (ٌ

 ضرا ىا 6-0 د.عد ىف نمانلا هللا عمجم)) 0 عوف ص 0-1 افوقوم ناك ناو وهو |

 ءانلا مشب وهو هتوص ىا (ىعادلا مهعمسب ثيح)ل اتما الو احوع اهيف ىرثال ةيوتسم

 ءاضقلا لصفل ةعافشلا دعب هلعا ىحدلا لاقو ريدقتلاو ضرفلا ىلع اذهو ميلا رسكو

 ناتكلا ل كدا هك مع نانساما هيلع اقزلاو# ينباع لئلا وطال ددرا
 ءاسفلا رسكو ءايلا مهب ةغتىفو ةمجلا لاذلاو ءافلا مضو ءايلا حم 6 رصبلا مهذفنو)
 ماما ماسالاال اك آلا مهن دحا ىنلال ثيحي رصابلا رصن مهزواجنو مهغلس ىا

 هرمعا نأ هيفو مهعيمج مهياع ىفاي ىا ن>رلا رصب مهدقس دنع ىبانعو ىهاللا ديعصلا
 وه صيضختلا هدو لعاو هماود ىفانبال اديقم هتايثا نآب عفدي دقو مهب طيح اًعاد ىلاعت
 مانالا' ئانشلا لع ماقلاو ليدكلا بيكو <22 تفصل كلذ زوهظ. قاب ماللقلا كوره ةدبفا

 ناذلا هنوورت” لودنلملا اا مدنا نانو ندا (و)' كاع ةناتحتسا هلوق فز اوركاذأ اك
 هتدفناو 'ىثلا دقن نم مهلك مهارإ ىتح م 5051 ملدا غلي ىا ةلمهملاب وه امناو 0 ْ

 ناقنأو جاو وامسول مقلب ؟ماوقلا"ةمدعلألا ريطللا فن ”عاصعلاو ذا !ةرلظن تلاقب انوي زاجل اي
 م” ىف فالخ هلصح# ىووالا لاقو ىهتنا هعراضم لوا مضيف دشا نه هلعلو ىبق ةلمهملا

 ةمجملا لاذلابو ءاسيلا مث عصالاو مهذفنب ىف ريمضلا ىفو لادلاو لاذلا فو اهمضو ءايلا

 هلم نع ىلوا .ريصنملا رص ىلع ثيدحلا لمحو دنع ونا لاق ىهتنا قولخلا رصب هناو

 تا قئالخلا عي دهشب ضرا ىف ةمقلا مول ىاتلا عمج هللا نال نمحرلا رصن ىلع

 لها فوفد نا ىور دقو اذه هيلا ريصنام نورصِسو هدارفنا ىلع دحاولا دعلا

 اي يلو زد لاق نا لمس دق ةلقلا نورا اهنه اهيا واقع و ةئانيهتلملا
 ىلع ٍبايثال 6 ةارع ) برغملاو قرششملا نيب ا نيفص لك نيب امم بعك داز: مهريغل

 | نيفلا مضب الرغ اههتاور ىف ناؤشنا دازو ةافح ةياود ىف مهاجر لاعن اه

 6 ِ ”« "طلو ىو كا كفل واعز لرغا عنج ءارلا نوكسو.ةمجلا

 3 نال ملكتتالا:ئا"نيئادتلا عا قاد لكتال) نيقطان ريغ ىا |

 نم آلا نوماكتيال ىلاعت هلوقك © هنذاب الا ) ةعافش 1 باو نم ىجيا وا عفنن

 |( قوردسعم مهل ندؤي الو 0 مون اذه هلوق اماو فقوم ىف ادهو نهرا هل

 ةلطاملا تارادتعالا وه هنم عونمل اوفا تاءاوملا وه هيف نوذأملاوا عل فقوم ىف

 ةياور ىفو لعافلا بئان هلا ىلع نيونتلاو عفرلاب ( دمم ) لوعفملا ةغيصب ( ىدانبف )

 كل تيحأ ىا © كيبل لوقف ) هلوق لوالا ديؤيو ءادألا فرح فذح ىلع مهلا

 ْ راو زل ةدعاسم تع" ةدءاسل تاتعاط  تدعاش 21 ('كيدم شو ) ةباحا دعت ةباحا

 ىلا- هللا لاق 2 ىبقعلاو اين ايندلاىف كتردقو كتدارا زيبح ىفو كفرصُم ىا«#« كيديىف



 م »ع
0-١ 

 الوا ادا هقلاخ تد و انوسحم ىا ( كلا سه | رششلاو ) ىلوالاو ة ه رخاللا كاع. | ا

 زمشل |! س مل وا اللمعو الوق ريدا كب | كوصا اعاو كنا دوصل الوا ؟لضآ كيلا 5 تار ,

 لها كديع مولع نق الاو اثيع قل# الو اللطاب مك ال كناذ كتاكمسو كلو 2 ىلا ه ةيسأاب ١

 ١ ةانقو الخ حرض قرا دقن واهي زج اونا هربت .تانياكتلا عم نا ةعامجاو ةئسلا لهانع قملا 1

 ىو ةق.ةلاىف ىا (ىدتهلاو) هدازا هحو ىلع هقاخ ىلا ةبوسنمو ىلاعت هللا ند اهرهو |

 كديعور) ةياعرلا ق.ة<و ةعاطلا قؤوتو ةيادهلا قا ىا (تيدهنءرل ىدهملاو ةزعسنأ ظ

 عج سه ىا (كيلاو) ةاضقلاو مكطا ى !١ (كلو) كيلع نعم .ذاح ىا (كيدب ناب ْ

 زمم دقو رصقلا ( ىجمالو ):اروصقم زمهلاب (ًاطمال) ءاهتنالاو ءادتالا ف سالاو قالا

 ذاعم الو ذالل. الو.دقعم الو دنتسمال ىا ةلكاشملل افلا لوالا زمه لدس دقو جاودزالل |

 | راكتىا (تكراش) كلئانف ةحاس ىلا عوجرلاب ىا («كيلا:الا) كئاضقنء ىا (كنم)

 هعفر زوجو ءادنلا ىلع تصنااب («تيبلا بر كناعس كناش عظمت ىاب (تلامتو) كريخ |

 ْ عمجملا ىا (كيذف) هش دح ىأ 6(لاق) ف رشتلل هفاضالاو هنو تنا ىا ءادّسالا ىلع

 ' روهشملا هناتكفف هركذ ىا ( هللاءركذ ىذلا دومحلا ماقملا )وه روطسملا لاقملاو روكذملا

 عوفر همكح و فوق وم هظفل نسا ءع.نبا لاقو) ادو#باماقم كبر كئعس نا ىسع هل وس

 رمت اهنا راعشالل . رانلا لها ميدقت لعل © ةنلا ةنللا لهاو راثلا رانلا لها لخد اذا )

 ةلدولا لوا ابهرتوا ةهقنلا ركذ دعب سفنلاىف عقوا ةمع لاركذ:نال وابراجف'او رازبالا

 00 ةعاح غ) ام ىلا قيقرل اهل امي نسح ىلإ ازظن ةنملاف:اغرتو اهلا وهانم

 كوقتفإ) اهذ ةّباث ىا (رانلانه ةيهز رخا و ) رانلاىف ةقاب اهاها يعز نه ىا 6ةنخلا
 مكعفنام زابمتلا ع نانلاىف ةعقاولا سا (ةنلإ ةزمزا ) ناقكلا نم ىا « رانلا ةرصز

 ءانلا جف (نوجلو معد نوعدنفر) ةنملا مكلخدي مل ثيح ةعاطلان ع درلا ىا ( مكناميا

 ءالبلا ةعاظفىف ءادعالا ةتاعثن. نوعزال نوحصاو ىا ميجلا ديدشتو ةمجلا داضاا رسكو |

 ( مهل ةعافشلا ىف هدعب هريغو مدا, نّوايسف ةنلا لها مهعمسف ) راعلا الو رانلا لبق اذلو

 كلذب هصاضتخا رهظرا الوا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انين ريغنم مهلاؤسىف ةمكحملا لعاو |

 ةروص ند بسناعو هيلع بنتوعامم ئا (رذتع ) مهم دحاو لكف نع 2 لكف) ارذا.ماقملا ٍ

 مهل هتعافش لبقتو مهقحىف عفشيفىا (مهلعفشيفإسوهيلعهللا لص ادم اوتايىت )هيلا نذلا |
 (ه.وكو) فقوملايف اضيا دومحلا ماقملاهنوك ىفانيال وهو ةنطاىف ىا «دومح امال اكلذف) |

 ةودومعإ (دعاعو اضنا ةوغم هيزانغرلب ىسلايظلاو فلجاماو راع سابع ئابلوق لثءما
 تحي لليق بلاطىبا كا ىلع نا ىا ( نيسان ىلع )ل هوجن وا هلمم عا (فكذيلا اعوطقموا ْ

 رمعن هللادع نب ملاسو بلاطىنا نب ىلع نب نيسلا نب ىلع ةثالث الا ىزارسلا دلونو

 هللا ىلص ىلا نع ) مهنع ىلاعت هللا ىخر قيدصلا كما نب دمحم نب مساقلاو باطخلا نا ْ

 ا 6 نادم .ءنثراح لاقو) اا وص وهةنع م اعلا لهان ءكاجلا هاورو ا ع 14 ماسوهي ءاعلا#آ ٠ كا ْ

 ظ0595ً



 هو #1 ع

 هرهظ راقف وكشن ناك هنال ريقفلا تدهدانب دزب وه ( ريقفلا ديزيا ) ماسم اور ١مل

 نوثالثو ناتنن افقلا ةرقن ىلا بنذلا ب نم هتازر> رهظلا تارقفو 0 5000-6
 راقف نم هناؤامإ ثيبأ عبرالا رقفلا هنم 00 تااقق» قاعع جلت هةر طا تجوع نفأو «ةزق

 ةروهصلاو ةبو'ا ةءرح مرح عبرا هيف اوكهتناىا بوكرلاعضوم اهنال هند اوبككرا الل رهظلا
 اهريغو ناؤش'ا هل جرخا ةقث ةعامحو رعسسمو ةفيتحوبا هنع ىور ةدلبلاو ةفالخلاو

 | دومحلا ماقملانء ىا (هيف للادثعبب ىذلا ىتي دمحم ماقع) تعمسا ىا ءاتلا جفا (تعمس)ل

 ١ (دمح ماقءهنافرل رباجىا (لاقر) هتدافاىذلا ظاللا تعمسىا ما تاقرل ديزي ىا (لاق)

 | ىا رسمك مث مشن جر نم ) هببسس ىا 6 هب هللا جْرْم ىذلا'دومللا) هي:صاخلا ىنا
 ْ اوذ) ردتف قاشالل رهظا' كوالا ةمالا هذه ةصاخوا نينم وا ةماع ةاصع نه هح رح نع

 | ىف ةعافشلا .ثيدح) رباح ىا (ركذو) رانلا نء هخر# نه جارخا ديرب ئا (راثلان٠

 اول نشا غلو راع لت قفار رانا زب 4 احوفىا «نيمنهملا جارخا
 0 جارخالا ىا (اذهف) سنا ىا «لاقو ) نيوشال:ةبا'وأر لق حما"( !ءاوحنلا هنغ "لاذ

 ْ 1 ا ناو هغاصا ةزغما ىفو ىلاعتو هل |تس هللا ىا (هدعو ىذلا داو ماقلا )

 قانا لصا ىف زان اهثلاث. فاطم زاك تنعالا نيل كالبس وا ودلع والعن نو عوج كالاتي قلع

 ْ 7 ةدحوم اهد داو لفسان م ةانثم ءايو هم نيشن وهو دق ناجل عالدب نابي

 | ةريتعملا يلا انه ايزل اال الضي هنأ صضاطخلاو تلا مولا نمحزلا دع ن نات

 ١ مهريغىفو ةلاصالاب ىا (ةمايقلا موي هتماىف ةعافشلا وه دومحما ماقلا]) ةدقعملا نوضالاو
 ىبانع هلئمو) ةعاسلا كاتىف ءاينالا هعبب و ةعافثلا ماقعىف ئدابلا وه هنال ؤا ةيعبتلا

 0 املا دمرت روهشم ىنان ( 2“ ةلاورأإل نيت انا« نكن ىلاعت هللاىذر ةريمه

 نلنقا ةءصلوأ ىأرلا نم لعافلا ةذيصب (نوربإ نيعباتلا ءالحاو ةافلا هز كونا

 ١ ٍباذعن« مهتحاراف قالا ةءاعل ىا (ةءابقلا موب هتعافنش دودحلا ماقللا / نونظي ىا

 هلع هماقم ) ةعسنىف مك وه ىا 6 دومحملا ماسقملا نإ رف ىلع اوناكو ىا (ىلعورل فقوملا
 نيفلاسلا ىا (فلسلا بهاذم) ىربكلا ةعاسلاف ىمظعلاىا (ةعافشلل مالسلاو ةالضلا
 تاك نيدحلاو نيرسفملاو ناتيفا نم ا 6( نيلسملا ةعا ةماعو نيساتلاو ةياوصلا نم.

 رطسام قفو ىلعو ركذام قيطبو ىا (كلذب و ) نيعمحا مهنع ىلاعت هللاىخر نيدلا ءالع
 نع رتاوتت نا تداكامم ىا 6 رابخالا عجم ىف ) ةنبم ىا (ةرسفم) ةعافشلا (تءاحإ)

 نع ةدرفنم ىا ( ةذاش اهريسفتىف ةلاقم تءاحو مالسلاو ةالصلا هيلع هنع )اراخنالا

 ْ 1 تاياورلا لودا ىف ةفرعض تاقثلا لقثل ةفلاذ دهاس# وهو ( فاسلا ضعب
 اهوَش مل ىا «اهدضعي مذا تايثالا . كاسالا نش )ىلا (تذنال نا يح تاياردلا
 كاك 1 يدب( نابل ”كوقم ندا زان بدسالو) هلونض قم(
 ظ خطو 1 ا 1 نكالو0 اأديدس ال وق اواوقو ىلاعت .هل وو ةهنمو دايشارلاو 5 افا
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 فورعم ىا (ركت. ريغ ليوان اهل ناكل ) اهضراعبام مؤاشال كح اهديئاسا ضعب ةمص

 ىؤور هلا هليصاخحو ةعالا نم نيققحلا قيرط وهاك ةلدالا نيب امج رظناا بابرا دنع ريتعم

 نسركلا ىلع هدب مشا لاق مالس نب هلل ديم ع نعءو شر ءلا ىلع همم' هبا لاق هنا دهاجم ن

 ادي 2 ات اهل ىلع ءزاكم اهدي ه3“ (كوقلا نم ركلم هسهاظ ام كلذ لاثءاو
 "ا 1اتمدقا دقو ىرطلا ءاكجام ىلعهتكيئالمو هاسنا عم هسلجم ل كلذ لوا مهضعبو هلئاش

 ىا لادلا بدت (هدرب را .الاوج ىف ماسو هيلع ىلاهتهللا ىل اصىبنلا هرسفامنكل )ربدتف رخآ

 ةؤطست ىفو هيلع مالا: سكمتس الو هيلا هريغ لوأي نا نيعتف هعفديو ع ءاحام ىهاظ درب

 تفتلي نا بحي الفل هلوق همياليو هيلع درت ىا لادلا فيفختو ءارلا ريكو ءاتثلا حلل ءدرت

 هفالخ ىا ا عمر صا ج ون ىف مج عيدضت هنأل ليقو لاق كيداح ىا (هلا

 الو ةنعل ىفو 6 قفتا الو ) 1114 ليوأت ىلا جاتحي ىتح ةتباث ىا (ةنس الو باتك ىف )
 ا ةاعرلا جاتحي ىتح نيدلا ءاملعو نيدهتجلانم ةعامح ىا 07 هب لاقملا ىلع )2 تقفنا

 ةعانشو ىا ن وكسف م ذب (ةعنشو لوقلا نم ركنم هيهاظ قالطا ىفو) نيقلا باررا نب

 نيويحصلا ىام ىلع 00 ةريره ىباو سنا ةياور ىفو) ةراشالاب اهعفد قا ةرامعلا ف

 هيلع لاق )ب مهنع انه ءأن نكاد ايف ىا ( ضب ثبدح ىف مهضعل 5003 لخد) اهو#و

 : برا سانلا موقع موي ىا ( ةمايقلا موي نيرخ الاو نيلوالا هللا عمجم مالسلاو ةالصلا

 هسفنل الا دحا مال هنا الا اديدش انزح نونزح ىا ميملا ديدشتب (نؤمتينفرلا نيملاعلا

 بركلاو مبظعلا مهلا اذه ةلازا نودصَمب و هلها برقا ناكولو هريغ ىلا تفتاي الو |

 هلثم هدعب الو هلق بضغيمل ايضغ مويلا بضغ ىبر نا ثيدحىف دحو امل كالذو ميغا |

 نولوقيف ) ةيربلا ءاربكنم دحا ىلا:ةليسولاب ةعافشلا بلط ىلا ىا 6 نومهلنف لاقوا )

 هل باوح الو ىنمتلل ولوا انئاحن هيف نوكي ايرل وا انسح ناكل ىا 6« اسر ىلا انعفشتسا ول

 ىنلا نع ىا («هبنعال هيواروا هدانسا رابتعاب ثيدحلا اذهل ىا «رخا قيرط نمو)

 اونرطضاو مهنيا اولخد ىا (6ضعبفف مهضعب سانلا جام )) ملاسو هيلع ىلاعت هللاىبص
 جومب ذئموي مهضعب انكرتو ىلاعت هلوق ىلا ءامبا هتايلغ ةدش لاح رحلا ءام بارطضا

 نعول جوم هقوف نم جوم هاشغب ىحل رحب تاملظكوا لاول هلوق ىلا ةراشاو ضعبىف

 ليملا ردق مهسور نم برق ىا يد معلا وندتف ) نيئشاا ثاحى  ىا (ةريرهوبا

 6 حفلا! نيف اولا قلو عجزنلا لمَن ارم نااهف نفالتحا لع ةياقر ىفاك
 ىقعلا ف اهصا بلقن.ف افقلا ةهجنم انل ةرهاط ىهو سلا ةيح ىلا اهه>و ايندلا

 د1 ع طالابملا هىت] هدف ناب © غلا نم )ل عفرلاب ليقو بصتلاب © سانلا غابف )

 ١ قولت الوان واووسالا) ىلا (؟اول 1غ البو ) هلق ىلع اًدهتوا ويدل لممتلا و: يبلغ قيل

 ْ مكب دىلاىا م 4 كل عفشي نم ) نوراتذالا ىأ ن ورظنما الو ضعب 1 ىا (نولوقف)

 هسا 00 ةلاللح رهلشلا هن هللا ادناع :اوأدب دا نون ونا يق فق ولا ةدش ةحازاق

 ( نولوقيف )



 هك 6 اوس /

 | قاع ناسف ىا ) مهضمبداز 03 مهد و 5 ل نود مه داوصقما لمح د يع ) 2 رز 1

 ةيرذلا للَغ ةمح رااو هقفشلا كياع نيهتيف ا و ىئشلاوا مدأ ثني ( لوقلا ني لل باو

 ا 4 هد هللا كةاخ 0 7 ريشبلا ةفاطلا ةلح نم ىلاعتو هيا دعس هديع أ لك اياكم كنوك عم

 ظ هما ركو هشب يشتت .ضاخلا ىا ( هحورنم كيفخشاو ) هتقاخىف ةطساوربغ نم هناردّش ىا

 ١ امظعت ىا ( هتكلالم كلدحساو ) هتحرو هتمعن كيلع رهظاوىا 6 هتنج تنكس

 , انلعفشا ) كتاطاس روهظ ىلع اليلدىا « ءىثلك ءامدا كملعو ١ كناهربا امخفتو كناشل ٠

 ١ لمن ه«.ةلازالانةخالآءاطعاو ةحانزالا ىنعرةحارالا ماي ان اكم نمازي ىتدج كنزرادنع

 | نزلا وهغأ نم ىا(هيف ننام ىرتالا)باقعلا رادو اباوثلا رادنمبرلاهب مكح عضو هىلابضغلا |

 4 2 الو هلثءهلبق بضغي ل) اممعهنوكل ايظعىا (ا.ضغمويلابضغىب رنا لوقيف)

 ظ ىهواهفود ,ىا ( تيصعق) اهلك !ىا( ةردحشلان ع قاهنو ( امسأل هيف ٠ هعافشلا ىنكعالف ىا

 ىلحلا هركذجط ون ول لك نه ىللاءت هللا مولعماهيلعرلعلا ةرحش ليقو ةل.ؤسلال قو منا رجعو

 ىدنع مهاىا( ىسفن ىمشن )ىزاحملا اهرك ذر وئاكلاونيتلا وةلخنلا ىو رخا لاوقا اهيفو

ْ 

 (ىريغىلا اويهذا ) ىاقءريغ ىلع 'ىرتجاالو ىدفن صلخاوا ىسفن مزلاوا ىريغنم

 لشرلا نم مزعلا ىلوالاوا هنالا ص وصخ ؛ئا( جون ىلا وبهذا, )) امتع ءايفصالا و ءاتسنالا نم

 راخفلاو رافكلا نتن: ىا( ضرالا ل ها ىلا لسرلا لوا تنا)نولوقيفاخونن ونايف ىا( نولوقيف)

 حوندج سرداو مدا نب تيشاذك و راربالا هدالوا ىلا لس سم اضيا مدا نا ىنانيالف
 لاق ثيح هيكفصو ىا (اروكش ادبع هللا كامسو) رابخالا ءاملع هيلعام ىلع تيشدلو

 ىداسبع نء ليلقو لاق ىلاعت هنا عم ركشلاىف انام ىا اروكش ادبع. ناك هباتكىف |

 زوجو نيغلا حتشب 6 ءانغابام ىرتالا ) نزلاو مانام هيف ننام ىرثالا ) روكشلا
 كييس انصالخ نوكيلا ىا عيفلبو جل اداعنا عفشلت الا .١ نيشان مداعبن عمو ىارايناكمإ

 هدعل بضغيالو هلم هلق بضغمل اضع 2 ريظا ىا 4 مولا بضغ ىر نا لوقف )

 نإ هير هيي نينو 0 كرش هنت انقل بنك عاطقنالا كك( هلثم
 هبيلع ىلاعت هللاىلص ىلا ىا 6 لاق ]) اهسفن نع لداحت سنا .ل أك تاع مو» ىلأعت هلوق

 ةعاشتاا يمال فور ةعافجلاب كون نزعب !ناذتعا) عمت كان يكاذيم عينا ةيلطدر ف١ سو
 ( لع ريغب )ل هلبق امم لدب وا نايب 6 هير هلاؤس ١ فاس عا م ساما خلا تتطخ ل

 لدبي ملو ىلوملا ىلا مالا ضوفب نا ىلوالا ناك هنا باتعلا هجوو هلاؤس ىف ريمضلا نم لاح

 ىا ( ةريره ىبا ةياور ىفو 2. ىدنع كلها نم سيل هنا لاقل ىتح ىلها نه ىا نا
 لملف نع .اهكيترع دب) ةماعلا وع فمع ايناس 6 موضل تر منا يدا تفرح
 هللال اخ هناف ميهاربا ىلا او.هذا ) ىناوخا رياكأ نم ىدعب نه ىا ( ىريغ ىلا اويهذإ

 ( ضرالا لها ن ٠ هليلخو ) هلوسرو ىا ( ىلاعت هللاىأ تنانولوةذ ميهاربا نوتأيف

 ىند نا لوقيف ل با ركلا نم ىا ( هيف ن رام ىرتالا كبر ىلا انل, عفشا ) هنامز ىف ىا

 ظ ظ
1 
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 مآ غ5

 رك ديو ) مدقتام لثه وا 8 قدموا مدآ. للدف فاست ك ذف ا.ضغ 7 بضغ دق

 أ
 ١

 2 ةراسا ىت>ا اهناو اذه مهريك هلمقو ميقس قا نَعَو تابذك ةروص ىف ىا ) تالك ثالث

 هلعف هلوش دارا ثي> تايروتو ضيراسعم ىه امتاو تايذك تسلو ىا ) نهبذك )

 ميقس ىلا هلوطبو نوقطني اوناك نا ىلاعت هلوق ليادب تكلا ىعم اذه مه ريبكص

 ىلو الانا 5 مالاسالاىف ىتءا هلوشو توميو مرحوا مق شاع م نآل م ةأس ىا

 ةامنواقملا ىاوكتلا لريلطالا: ةحئافتتللا -ىا 6:40: تينا !قتض' : فت ) اهكرت يلام ليقاأرا

 ىلءالا ةيمخ نم مهقهرا ام عفدل كاردتسسا ( ىم ومي م ماع نكلو ( اياطاخا نم عون

 ىعمو٠ اوهزلا ىا ةناغتسالا ديزمل ةدئاز ءاسلاو لعف مسا مكيلعو لجحخلا ةباطاو و

 هناا لاط نم هنا ىضتشو ( ىلاعت هللا ميلك هناف ) ىلوملا دنع ةعافشلا ىلع هباوعتساو

 ا ىهو ىا ( ةاروتلا هللا» 11 ل هللادنع ةخسن ىفو 6« دبع هناف هياور ىفو ) هنايب ل همي

 اة ركتو افرشت .ىا 6( هبرقو ) املكت ىا ( هلكو ) اهلواو ةقلالا لمكلا مظعا ن

 اها دعتسم ىلا متننظ : ىتاأ لاحلل ىا ( اهل تسل لوقف قفؤع اتابع اونا كيج ىلا 9-

 وهو ىط.ةلاهلتق و ىا ( سفنلا هلو ) اهيف عقوو اهباصا ىا (باسا ىتلا هتئيطخ رك ذيو )

 نمهدعاكةئيطخ هدعدقو ةفطاع نودب ىراخلا ةاور ضعب ةياور ليلدب ىريسفت فطع

 | مهماظعتسا ىف ءادنالا ه8 انرج هنم هير رفغتساو املظ هامسو هب الاى ناطيشلا لمع

 ملم ىلع ملاظىنرح رفاكىف فخ مقو لب دمت نع اذه نكيملذا م عر تود ةزءاح تارقحم

 اهفتىف اهناق هبر.ىلا هتلحمب ةئيطخلل هح رش ىف ىلدلا دعبا دقو ِهِلَدَش نذالا لق ىط.-

 اوه ء لاوس هناف ىءوماي كموق نع كلحتا امو ةداهشب اهيلع هشع ةع نهو ةصش

 يش 1غ رج هده نا قالو ىهتنا هموق لافغا اهلا مضنا ة هصش اهنإ ثم نم اهراكنا ظ

 هفطال دقو هب زن اهنع وه ىلاعت هللا ميلكا هءيطخ تدنا ثمح 22 م ةميخأ ةصشأو

 مىل والا هج ولاب باوحلا هيلع بتي ىم هوما كموق نع كلتا امو هلوَش ىلاعتو هناحبس

 ىملغ ىلع اهب شهاو اهيلع انين ىاصع ىه لاق ىسوما كئيع كلتامو ىلاعت لاق

 كيلا. تلجحتو ىرثا ىلع ءالوا مه لاق انه ٍتاوجلاىف اذكف ىرخا ب راماهف ىلو

 نلالثتما ىلا ةعزاسملاف ضنا ءافتبا ةريسي ىطخم الا مهتءدقتام ىا ىضرتل بر

 ىا ( ىلاعت هللا و رهئاف ىسبعب مكيلع نكلو ىسفن ىف ) كدعوب ءافولاىلا ةرداملاو كرما

 اهنطب ىف هدح واف هما عرد بدج ىف ليربج خف هيف هارجا هقلخ نم صاخ حور وذ

 نك ةملكب ناك ث يح ىا ( هتلكو ) هللاةقانو هللاتببك فيرسثتلل هتفاضاوا ةدام طسوت الب

 0 ةعافشلا ماقم ىف ماكس نا تش اذكف ةداعلا قرخ قيرطب دهملاف سانلا ملكي ناكوا

 51م وا ازاجم ىا ( انهل تدل لوقف ىسع نوتأف ]ف ةمايقلا فقوم ىف ةعاسلا لوهو

 راب ( دنع ) ةصاخ هلدومحلا ماقملا نوكب ملعم هفصو و هملع ناف ( دمحم مك ءاع ) اهمال

 ٌْ (رخأتامو هب هسذ 023 مدشام 4 لافاْرَع 2 ديع وه يما ىلع عف رلاب و ها قط ع

0 



 ِج ا

 ا هنع 00 امنع 5 ريغ 30 قليالاز 0 م "يل هريغ هاو نان ىو نقلا ىا ا ْ

 ْ ةزمهلا لادباو 3 قا 5 . اكتملا عراضملا لوعقملا هيض 6 0 رز هنم ماقملا اذه باطق

 ْ ىو ةياور ىف قولا ىنعملاو عاسخالا هك 5 معقو ىاذلا عامجالل اواو ةيناشاا

 ا كعم وا ناك ىا )ا اهلانا لوفقاف 0 ى“ هعأ افشثلا اقل 0 وميسي ىا نونلا د ا

 ةدنحلا باب وأ شرعلا هيد خل ىا 1 قاطناف 0 قول وا و رح دموا صن وا

 | ما ىفو ةنجلا ىلا لوخدلايف وا ىسركلا ىلا عولطلا ىف ىا ( ىبر ىلع نذأتساف )

 | ةنزلر نيبو هند هيف سل بيجا الا عاد هنق فشال ناك مف هب اح سمو درو ل ةعافشلا

 ا ءايريكلا راك رعد و لالا ا رووظب ىلع ىلعو ىا ( 000 ) باح

 ١ هنطاتس ه1 لوكا فاز نش للك تل ىلا انا كو
 تاذلا ةيؤر ةيؤرلاب دارملا نا نإ عدب الو اذه لاّضفالا نم ىلغ ملااملار ل

 افالخ ةعاسجلاو هيلا لها: دكنع“ةوح . آلا ىف زاح هناف تافصلا لاك عماوذ+ ةعماجلا

 فقوم ند مشو هيلع ىلا# عت هللا ىلص هاّشن ىف يرث ص ةدايزلا 5 ند نيمو ردا

 ةعافشلا مقتل ةماركلاو ةمحرلا فقومىلا ةمالملاو ةم آسلا ةلاحم نذؤملا باسملاو ضرعلا
 ةمرأا مضومل ةباحتسالاب ق>ا هناف ةمدخلا فقوم هاعدب ىر نك ةباحالا عقود

 ةدحس لك رادقم اهدعب ةينالا ةدحسلاو ةدحسلا هذه نا دمحا دنسمىف ءاحدقو

 ناثاهف نينس رشع رادقم موب لكنا رابخالا ضعب ىف ءاحو ايندلا عمح نم ةعج

 رخاف شرعلات ) ءىحافىا ( ىت افةياور ىفو ) ا بلا نفاع

 قاوملا اتي عأذ# ندم نتا موفاغ زل نلقاك قلدنا ا( نيا وتز ىاو راد

 ردقاال دماحع هداف ) ةيريغلا ةظحالملانع صواخلاو ةيدو.ءلا ماقمىف ىنعي هبر ىدب نيب وا

 ةياورل اهنع ربعا نا ىلع ردقا الو ايندلاىف اهفيرعاال ىنعي ةخن ىف مك نآلا ىا ( اهيلع

 ىلاعتو هناحبس هنكل ىا ( هناالا ) نالا ىنرضحتال اع هدا دماحم ىنوهلو

 ىرخاىو انهيتمهل نآ الا "ةخسن ىفاو'ءازملاليمكتل ماقملا كلذف ىا © للا اهينمهل )
 قا لاو ماما وهف كل ري روتلا ناو طيب هر وتتناك معا قوات عسل
 ىلع هللاحتفيف ةياور ىفو ) دمنا ىلا هيلعىف ريمضلا دوعيو حب وهو لاق ملسم لوصافف

 ىدلا هلاقام ىلع ىريسفت فطع 6 هيلع ءانثلا نس>و )) هدماحم نم ةخسنىفو .(هدماحع

 ةزئانك دنطاانا جبن والا نا نالارعا اعلا ناو اة ىلا قليسانلا ونختار ولالا
 ءافتك الا بابنم ىدعبالو ىا ( ىلبق دحا ىبع هحتفب مل ) اهظع ىا (( ايش ) ركشلا ىنعع
 هن ىلا اللا تارا ريرعلا فا ةياورؤا لاق الا اذعأ ىو نبق لل اوأ نك وألا قاهر ل
 تكسلا ءاهب ( هطمت ) 0 للا عفر ىا ( كسأز عفرا دمعاب لاق
 ديدشتب ( عفشت ) كريغقحىف ىا ( عفشاو )سمالاباوج ىلع امو زجل وعفملا ءانب ىلع
 ماا رال نا كاش ؛ لوقاف ىسأ د عف رافال كتوعد درئالو كتعافشلبقت ىا ةحوتفملا ءافا |!



ٌ 
بيلغتلا ىنعم ةمالاف ظجحوا وا.ارخآ مهريغ وفعو الوا مهوفع كلئسا ىا | أ

 .ةسيفرشالل 

 هثوعد ىلا مهأاحتلاو هنرضضح ىلا مهعوجرل هبتماك ةلاسلا كلت ىف ةمالا عيمج ناكوا |

 نم دومحلا ماقملا هب ديرا اذا هلكاذهو ازاحم ةفاك ىتءا ةقيقح ىتما وا ديك أتلل ريركشتلاو |

 هلاحس هللاىا ( لوقف ) قاحالاو قايسلاو قايسلا نم ىهاظلا وه اك ىربكلا ةعافشلا |

 هت 4/7 زم

 باسدحال نم ) ةباحالا لها نم ىا ( كما نه لخدا) لاف 7 ف و ه سمعأي كالد وأ ىلاعتو

 2 نكعالا تايلاند رف الدف رهطالا وهو الضن اماو الدعاما باتءالو ةذخا ٌوءال ىا ( هيلع |

 كة ريتك الجنا كشال' "نامل ةهدم اةتا«ناؤنا نافاااثلع هوك ب زئالاوا كالا ىا

 باوبالا عي مهياع ضرعي هنا ميركتلا ةيانو ميظعتلا ةياغ اذهو اهنم مهولخد اوراتخا

 ملم حرش ىف فاؤملا لاق سدقالا بانملا كلذ ىلا برقالا كربالا لضفالا مهلراتخمو

 هلسهف لاق مْ نيضارلا بارو سانا كك نيفاعلاو طرغأا نيمطظاكلا بابو ب وتلا ناو

 نود ةيدلالا لخد ىذلا نعالا بانلا وه نهال لعاو عم داحاىف تءاح باونا ةعمس

 ةياورىف مو هياع ىلاعت هللاىبص ىلا ىا 6 رك ديمو ) معا ىلاعت هللاو هباع باسحال |

 ةاللصلا هيلع هلو وهو مالكلا نم ىا ( لصفلا اذه ) هنعىا 6 هنع ىلاعت هللاىضر سنا

 باوبآلا ند هاوس ىف هلوق ىلا كسأر. عفرا دقي لاَقو ةراره ىنا هءاورىف ماللسلاو ١

 بيس عل ظ

 كاهل نزلات هيلا كيقاوتي ولو راقلا نمر ىلا( مد رج افد))ءارفتك نزح سام اةللقيف |

 ١ رخا مث ) قيسام لدب ىا 6 هناكم ) هنع ىلاعت هللاىخر ةريره ىنا ةياورىف ىا (لاقو ال 6
 ا تروا هنآلا هياللس وتم هلل ىأ 4 ادحاس ( طقساىا ءار ددشتف ةمدععم ءاخرتكو ةزم حسب

 | ىتءا ىتءا براي لوقاف ) كماسم عيمجى ا 6 هطعت لسو عفشت عفشاو ) كمالك لك ىا |

 | ديدشتو ةدحوم مشب ( ةرب نم ) اهنذو ىا 6 ةبح لاقثم هبلقف ناك نف قاطنا لاقي
 هنا رك وم ىا( ناعا نم 206 ةياورىف ىوازلا ند كش( ةريعشوأ 0 ةامدصلا ىا ءار

 كلذ و<وا ةقداص ةست وا ىلاعت هللا نم فوخ وا ناك ىلع ةقفدك باقلا لامعا نم

 للكو (ئرخا ةلاور ف. ءاخام هيلع لدنو أ زيعال ناسغالا نست نال معا ىلاعت هللاو

 ىفو ىلا زغلا لاق باذلا بجوتسا نه جارخا نم هب ترسعاام ىا 6 لعفاف ) بهذاف

 رانلا لخدبال ةريعشوا ةرب نم ةيح لاقث» ىلع ديزي هناعا نم نا ثيدحلا اذه موهفم

 فاابذعي نم مهنمو الياق بذعي نم رانلا لها نهو لاق الوا هجا رخاب مال لخدولذا

 دروام ىلع رانلا نم جر نه رخا كلذو لاق هنس فلا هع.س نينه ْوملا ق> ىف هاصقاو ةئس

 رك ذو دماحلا كلتب هداف ) باطمحلا ماقم ىا ( ىبر ىلا عجرا مث ) رابخالا ىف
 ملا ادجاس رخا مث هلوق وهو لوالا ىوارلا ركذام لثموا مدشتام لدم ىا ( لوالا لثم

 ( لاقو )



 ناعيانم ىا ( لدرخنم ةبحلاقثم ) سم ةجايوور حب (كيايطسلساذعاوف ا (/هنقاا لا ةنوو)
 لاق ة>سىفو ( لمفاف ) ةلدر> دحاولاو داشرلاب> لاذلاب لابو لادلاب لدرالاو

 ةذعسن ىفو ( لاقو مدقتامل ثم ركذو ) ةحبح ةخ ف ىفاك ىبر ىلا ىا 6 عج رام )2 لمفاف

 تارم ثالث ( ىندا ىندا ىندا هءاقىف ناكنه ) - ةياورنم ثيدحاىف ىا (هيفإ لاقمأ

 لء.ةلكاذهو ( لدرخ نم ةبخ .لاق«نما)؛ىرواوالا ةركذام ىلع مسسم يلوت فيلانك

 (لمفاف ) ةيفيكلا رابتعاب فاتن امناو ةيمكتااب نزوبال ضرع ةفرءملاو ناعيالازال ةلقلل |

 ةرماىف ركذو ) جارخالانم هن تصاام ةثلاسثلا ةرماىف ىا .لعفاف لاق ةخسنىفو |

 ىا ةذي-1 ىفاك ( عمست لقو كابيأزن اف ؤاةىلغ الاقفال ىعرراخولا/ !ةبانؤرر نكات ةهياؤلا ١

 لوقاف هطمت ) لّئساو هةذءسن ىفو ( لسو عفشل عفشاو ) كتوعد بحتسآو كلوق بحي

 ىناكا نم جارخاىف ىا 6 هللالا هلال لاق ال نم ةعافشيف ىا 6 نءيف ىلزذنتا براي |

 ق.سامزاب راعشا اذهىفو رارءالا رادو هلاخداو رانلا نم ةو.نلا رارقاب نورقملا ديح وتلا ْ

 ناكرالاب لمعلاو ا ناشالا اهضع ريعملا هن رك ناعالا نك اهوكو ة.ح ناقمم ررداسقت ند ٌْ

 لاق نعي دارا هناك اكفنا فارتعالاو ىاقلا قيد صتااوه ىذلا ناعيدلا در#ال ا

 ةعافشلاب سمالا ىا ( كاد سل لاق ] هاوس ةدارع هنع ردا مل نم هللاالا هلاال !

 ةئعابلا ةعياحالا بجوبام هع رداصإ ل هنا ههجو لعلو © كيلا ) اعجار هقح ىف 1

 لو.ةو ىنابرلا دي>وتلاب ىلالا+ لالا: ردعاطا وز ةعياثم عقو انعاو. هعافصشاا ىلع

 مهأ صالاخالو الدا مهل هعافشالنا اهوم ىننلاناك املو اذه ىئادمصلا ىنلا لا سرا

 ىلاءتو هناح.س كردتسا الصف ةلئسااهدهىف ةلزتءملا مهوناك الدع مهباذع بلاعاو الادعأ

 ١ ىتمظعو ) ىاقم عاشت راىا 4 قايربك و قزعونكلو ب هلو هناش مظع 0 مسقلابددك او

 | توربطاىف ةغل هنا حيحصلاو اعابنا اذكهبىتا ليق ادودمت ءارلاو ميرا رسسكب 6( قانربجو |
 ١ هلاال لاق نم رانلا نهنج رخال ) ىلاباال ىلا ىلا ريشملا رهقلاو ربخلاب رعشملا ىتوريجوىا
 رداق دود وم دو.ءمال هنأ ده سد ند ىعإ ناك 13 رادكت ريغ ند ةصولو قا 14 هلياالا

 هللاالا هلاال لاق ند ىءافش سانلادعسا ىراخعلا ثيدح موم صخمشدبو هاوس ول 0

 نيمارلا حراالا قحملو نيوعشلا ثيدح هدنؤب وهب رل اطاضالهعءلمعو ىا هءأق نم اصلاخ ظ

 5 : 0 ١ 1 8 5 ١ تويغ كر دم |
 هللأألا هلاال ريسع ىا و اريذ اولمعيمل أم وو عع م1 راسالانم هصرو ص. |

 ةاللصلا هءاع ىنلا ىا لاق هنع ىلاءتهللاىذر سنانع ىا 6 هنع ةداتف ةياور نمو ) ا
| 

 أ كشاراودصا دافا"ةلوقأتو: لاق اةليو ضان دعو 6 .ةديازلا زاينئلاثلا ارد لاقت )ب الجاسلااو |

 4 نا رقلا هس نماآلا راناا ىف قى ّك تراي لوعاف )و لاق امهنناىف ةداتق نموا نسنا نداما ْ

 ىنءلالصاح دولإا هيلع بجونه ىا و هلوقو نارقلاهب لزئاع ناورالا كارت هعنفائا '

 ْ راثالاق داع هنأ ثنا زقلااقخا نم هانعمو لدق افا راس مشل اذهو ىلا ةضالخو |

 نا.ح ناودما هءاورب 4ع ىل اعل هللا ىىذر قيدصلا ىا 16 ركب ىلا نعد 0 رافكاا مهو ظ



 ىذمرتلا ةياورب ىا ( ديعسياو 000 متاح ىنانبا ةياورب ىا( صاعن ةبقعو ) |

 ظ

 ناوناف لاق ) سأااثيد> لدم ىا ( هلك ) ثعباا ىف دوادىبا هياورب ىا( ةشذحو 2

 ايلغت ثدناتااب ( ناموقتف محرلاو ةنامالا ىتأتو ) ةعافشلاف ىا ( هلنذؤيف ادم

 ىنعملاو ةرمسيو ةنمي هيف رطو هيتيحانو هيبئاح ىا نكسيو نونلا حب ( طارصلا ىتنج )

 مهضعب لاقو عطاقلاو نااخناىلعو لصاولاو نيمالل نادمثيف نامسم وا .نالثع امها

 محرلاو ةنامالا انضرعانا هيا اهب نذؤملا ىمظعلا ةنامالاىل-ع ةنامالا لمحتنا زوو

 ىلاصت هلوق ىلا مكبر اوُقْنا سانلا اهيااب ىلاعت هلوق اهيلا ريسشملا ىربكلا اهتلص ىلع

 ةقفشلاو هللا رمال مظعتا | ىنعم ثيداىف لخديف ماحرالاو هبنواءاسست ىذلاهللا اوقئاو

 ءاحدقو اذه ميوسقلا نيدلاو ميقتسملا طارصلا ىتينج اتفنتك ١ اسمهم أكف هللاقاخ ىلع
 سم ىفو ةنبس فلا هطوهو ةئس فلا هؤاوتساو ةئس فلا هدوعص طارصلانا

 هلِج اعوق لم ادن ءاحاذهو: رعشلا ن٠. قدا. تفيشلا نم. ادحلا ههنا انغلن ديس: ىف نع

 ا ل مالا هبل وملف, وه ع طا ربما ةلكن اف ىلإ لؤئاماول دالملا و. عالشلا هلع
 01 و لاك لبان اوطا, اذهب مزج الف: [ىنءم أ, كؤقنمالو بلا لوقتقلابفقاءكللام قاع
 واولاب رك ذو ةخيسل ىفاو ( ركذف ) باوصلاب ملعا ىلاعتهللاو ميلا هنال ىرداالاذه

 عفشبف اد ناو ةشدح نع )) ثعدلاف دوادوبا هج رخا 5ك 2( كلام ىف : ١ ةياور ىف ١

 ادودسم ارسج منهج نكم ىلع عضويف ىا لولا هغيصل 4 ط ارصلا ب رمضيف

 ىسوملادح لثم طارصلا عضوي اضيا هريغ هاورو ملسم طرشلع ؟ الا ثيدح ىنف

 اهنم ةنْطلالها وجو اهيف رانلالها تفاهتيف ةياورىف ءاح وةخعسن ىفاك هيلع ىا ( نو رمق (

 ةباو ريتك فطاخلاىا (قربلاكو مهأوا) ايثج اهيف نيملاظلارذنو اونا نيذلا 17 ىلاعت لاق اك

 ءىطخ دقو مهي رجو مهودع ئا ميلا © لاح رلادشو ) ريطلاكو ىا 6« ريطلاو حرلاكم (

 انهدب دارملاو ناهامزبا ةياور ىهو لحر عمج هلعحو ىفرءلاوهو ةلمهملاب هاور نم

 حيحصلاوه لوالانكل ازاجم ريعيلانع ةران هب ربعي مث ريعيلاىلع عضوبام ل>رلاناف ةقانلا

 لاحرلا ىو رهلادنعو - ةاور ةفاكل اذك وهو ميلا: طو.ضم فنصملا ط# فورعملا

 طارصال رورملازا هلوقىف مهضعب برغادقو اذه فيحصت وهو لوق رقنبا لاق ءاحلاب

 لوس ) ايلعتسه ىا © طارصلاىلءعإ) دب ردتلاةَش رط ىلع هش ىنعب عف رلاب ١ مك كو مم

 ىت>) هلوق هديؤيو ريرغتلا ةوعدنم دحا لكملا ةمسنلاب ىا ريثكتلل ريركللا ( ل- ملسمهللا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا ( رك ذو ١ ةلعلاو ةياغلا لمتحت ىتحو ( ساناازاتحي

 نوكيو زاجلاهرمسكب ىورواو طارصلاىلع ارو يم ىا ميحلا حت هن (ثيدخ|ازاوج مهرخا)ل

 مضل ( نيحينم لوانوك اف هنع ىلاعت هللاىضر ةريرهىنا ةياورىفو  هنع ةزواجم هانعم

 ناتغاهو زوم ةحيحص ةذسنىفو هعطّشرو هيلع ىضع نه ىا ىازلابو مهلا رم كو للا

 سابع نبا ن ءو )ذئموب ةحيمص ةخيسن ىف دانوروع ةرودللا مكررداك نع زاحاو زاح لاعب



 تأ غالا عيل
 9 هلال ل7778 طفح ةقكنلص 0 تا 7 ١ تا نحت 037 2-1377 وحشا 237 طقد كالا كا

 زو ( عضوي 0 |او ةاللصلا هلع هنع ) ناخشاا هاوراك ىلا( 1 هع ل ا ىحدر

 ىربنم قسو اهياع نوساحم ) ميرا ص ردق ىلع ىا 6 ربياثم ءايسنالل ١ هثيناتو هرق دق

 ىلع ئا(اتهتنسب قدر ؟ ال نبأ ؟نسابق لاي( لليعتلا>_ اك واش ا ( اعاَق 3 0 ٍْ

 كيا» مكب ا فيرقاما َلامتاوم لل لايحب لا ةيقزالم و نيل فيرست ام يي دورت امرا عدلان كعب
 القرا يدر ةةطابي كديؤرم مهش لاو اكو اجب ا عسبا ةطياجحل ينك كرايشاوتاظا

 قَد عفشا لازاالو ) ىتءباتءىف هريصقتا ىا ( ىتءافش ةزملا لخ دب نم مهنمو ق3 هتعاط

 ىعراف داصلا حتف كص عج داصلا ريثكب 6 اكاكص ) ماكتملل لوعفمللا ةفيصب ( ىطغا

 ( رانلا ىلا مهب ىمادق ) مهؤامسا اهيف باك ص اذيشا 5 ( لاه )راوتك ةعازاا سراب ]

 اهحتفو ةزومهلا ريسكب ( رانلا نزاخ نا ىت> ) ارا ةعافشلا مهصالخ عقيف الوا ىا

 ريكا © ةكقل نمل كتمإ) ىف :كناوب تالا ب تك ئاي هاج ار هبلكم قلل يحااإا خط لل رولا
 نمو )/ةفاب“ شش لرقد فا ةيشع خي قرأ ةباوقع ىلا ةفلككك اانا: اشار كاقن ان كاست نإ

 هقيلوتىف فاتخا ىرصب ميلا حتفو نوذلا مغب 6 ىريغلا ) هللاددعنب ١ ىا 6 دايز قب رط ٌْ

 لاقيسو هيلع ىلاعت هللاىدص هللالودر نا ) ميعنوناو قهيبلا ها وراك ( سنانع )ل هفيعضتو |

 مغ ( هتء>حمج نع ضرالا ) قرفنتو قشثنت ىا نوثلا دعب ءافلاب ( قلفنتنم لواانا

 لوا هنأ ىنعملاو تامنالل ا اا ىونلاو بحلا قاف ىلع هلوق هيدهو هسآر نع ىا نيم

 اغا لمشارانا كه تدان ودها اةلور (ء 1« نجف اليود رسل (ةيعررتا هع وج اورو
 ( ةنلا هلحتشي نم لوااثاو ةمايقلاموي دمنا ءاول مو رخفالو ةمايقلاموي سانلا ديساناو )
 2 ىا ةءايصقل ءاذاا 4 ىتأف (ْ اضا 45 امفو ةكبق ىا ©( رذفالو ) اهباب ىا

 ْ اده ند لاَقف ( ةءاوروك اهك ر>اف ىنعملاو حافت و ماللا نيزك 1 ةنللا هقاح نتحمل 0 |

 ( ادجاس هلرخاف ) ىلعلا تافصلا ىلع ىا ( ىلاعت راملا ىنابقتسيف ىلحتفيف دم لوقاف
 ا ةياورنمىا( مدقتام وك ركذو 0 هدامع ىلع هتاض را هئمايلطو هدأ سمع ىلع هلافاطءّرسا ىأ

 سنا ةياورنمةذءن ىفو سن اريغصت ( سينا ةياورنهو )) اءهنعىلاعت هللاىوضر سابع نبا

 وري ملو هيلي ملو بدوح نب رهش هنع ىور راصنالانه لجر وهو باودااوه لوالاو

 هللاىلص هللا لوو "تءدس ) قوقلاب سيل ةدانسا لاقو باعيتشالا ىف اذك .هثبدحإه ريغ, هع

 دقو ( ر>-ثو رنه ضرالاىف امن رثك ال ةمايقلاموب نءفشال لوش ملسو هيلع ىلاعت

 ضرالاىف امن رثك ١ وه ددعا ىنمملاو لا عفشال ىنا ةديرب نع نسح دنس دجا هاور

 1 رجشلاو رجلان. عون اههب دارملاوا ةرثككلا دصقلاو رحشو رنه اهعيمح

 مانأا مو هءاع ىلاعت هللاىلص هب ثيغتسي نا دعبتسالو لاق ثيح ىملدلا دعبا دقو

 و 1 7 ىلاعت هللاب ذومن اهرب رهمز دربو منهج رانرح نم اًقرف لقعبال ام تادامجاو

 فا اجلا منها هلفأأللا فالت> انه ةححيص ةخءسن ىفو ( راث الا هذه فالتخا نم عمتجا

 هماقءو ) قاخلل ىا ( و هيلع ىلاعت هللاىلص ةتعافش نا ) رايخالا نع ةلوقنملا رامخالا
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 'ماضقلا لصفل ىتظعلا ةعافشلااوهو, ( تافافشلا لوانم ) قا ىدب نيب ىا ( دومحلا
 نونلا حتشب ( سانلا عمت نيح نم ) راناا نم نينمؤملا جارخا وهو 6 اهرخا ىلا ١

 ناربخ رورهلاو راجلا اذهو 6 رششحال ) سانلا عمتج هيف تقو نم ىا نيونتلاب ةخسنىفو
 ىا ةيئادّتبانمو هيف دومحلا هماقم روهظ وتاعافشااعوقوا فرظ اذهو ربأغا وه هليئاموا

 قيذطلو رهلوق هيلا ريشإ 5 اوعفشيل ءاسالا مهلاًؤس كعل رمل موعامجا نيد نه اهؤادتساف

 لوقلاعداوصب مثلا 1 رثو مهلا مافن نم اسفن جر مهئيدحا داكبال ىتح ( رجانحلا مهب

 هلوف هنمو قيضقف اما هآرث ثرح هع ولع سار صو ةرحنملا ىلا عش ريق لوهلا عراودو

 لاوهالا ةدهاشم دنع لاوحالا قيضنع ةبانك اذهو رجانْلا بولقلا تغلب و ىلاعت

 اهترار> ىا ( سمشلاو ) ةلاحألا قرع ىا ( قرعلا ) مهيف رؤي ىا ( مهنم غلبيو )

 ةءاغو هلوطو ةيامن ىا ( هغلم ١ مهاجرا ىلع مايقلا بعت ىا ( فوقولاو )) اهوند عم

 ( باسحلا لبق ) قاخلا ةماعل لصاحلابعتلاعاونانم رك ذامعيحو ىا( كلذو ) هلوصح

 ءارلاب  فقوملانم سانلا ةحارال ذئيح عفشيف ) باقعلاو باوثاا هيلع بترت, ىذلا ىا
 ىا 6 طارصلا عض ون مث ( همصن ند مش دعمت و مهتلازال ىازلابو هيعل نو مهصيلختا 5-4

 هللا ىذ رةشدحو ةرب ره ىنانع ثيدحلا ىف ءاحاك سائلا بساحنو 0 دوواك مهج رهط ىلع

 لوبةلابو م ١> ىا فاقلاو ةقوفلا ءاتلاب 2 نّدنا ثيدحلا اذهو 0 قيس ىا ( امهنع ىلاعت

 هتما نم هيلع باس ال نم لءدعت ىف عفش ( تدنأ هانعمو زاك ةيندعتلا ءاملاب ىورولو قدا

 هيلع بجو نوحبق عفش م ( قباسلا ىا 1 ثدحلا ىف مدقق ) الوا ىا 1 ةنخلا كلل

 ( ةحبحصلاثيداحالا هيضتقتام ) لثهو قفو ىا ردصملا ىلع هصن و اه>تفو نيسلا نوكسب

 سيلو ) ءاضتقمام المع لمعو ىا ( هللاالا هلال لاق نميف مث ) ةحيرصلا تالالدلاب ىا |
 نيب نم ىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هاوسا )) هللاالا هلاال لاق نا هتعافش لوبق ىا ( اذه |

 لكل )نيحيحصلاىف دراولا ىا 6 حيحصلا ) رهتشملا ىا « رشتنلا ثيداىفو زب ءاعفشلا

 عقوأت اندلاف مهنم لك اهباعددقو مهلعوا هتمال ىا ( اهب وعدي ) ةماع ىا( ةوعد ىب

 قوعد ) ترخدا ةياورففو 6 تأبتخاو ) مالسلا مهيلع ىمومو دوهو طاصو حونل

 مهضعن ىا ( معلا لها لاق ) ماقملا مهاىق ماعلا عفنلا لجال ىا ( همايقلاموي ىتمال ةعافش

 ىا لوهجلا ةغيصإ ( ملعا ةوعد )) مهنم لكلا ةوعد ىبن لكل ثيدح ىنعم ىا 6 ءانعم ال

 أ .درفاو لك ىنعم ىلا ارظن عما ريم ىلا ( مهل باحتست ) ةوعدلا كلت ىا 6 اهنا ) معا

 ِ هغيصن ( غامو ) ىهاظ وهو الوهجي عما ةغيصب اوملعا ةياور قو هظفا رايتعا ملدا ىف ْ

 ظ كلذك نكي مل ناو ىا ( الاو ) مهبولط» لصحيو 6 مهبوغص اهيف ) لصوي ىا لوهجلا
 | ىا( ةباحتسم ةوعدنم مهنم ىن لكل ) اريثكف ىا ( مكف ) كلانهام ىلع لمح ملو

 | 6 دعبالام ) ةوعدلا فانصا نم ىا6 اهنم لس وهيلعىلاعت هللا ىلص انيدنل و )اين دلا ىف مهل تديجتسا |
 ادت 1 دوما هوو حس يوم سس ةةحص حج جب

 (ىا)



 ىلا ةوعالابأ ئا ماه ما دنعإلا متازعا قاب ىف ىا 4 0 ع ا ىدح الام 5

 فوخ ىلع دارملا ءاحر ةيلغ ىفاسال وهو (فوخلاو ءاحرلا نيبإ اهتباحتبساب اوملعت م

 ةباحا) ةنومض» تايج ىا اففخم لوهملا ةغيصب 6 مهل تنمضو ) داوملا ضعب ىف هنوف

 (ةباحالا نم نيش ىلع اهب نوعدب) هوراتخاو هوداراىا (هؤاشامف) ةدحاوىا (ةوعد

 ةريهىبانع ىورب ىرصنلا ىعمأل اىا (دايزنءب د نافدنخ )هةرعألا ريمض نم لاح

 (طاصوباو) ةقث ن واكدساو اذا :ةيشاعتعاو اه رات اك حي اق »ولا وداود هقلتافز

 اهريغو ةربره ىناو ةثئاع نع ىور تاقثلا ةمثالانم وه ىفوكلا تايزلا نامساا ىا

 عاود اياز لامقواؤ ةنسدملاب فوت ثيدح فلا ش.ءالاهنم عمس قاخوهونب هنعو

 ام لدحعتساىا م«اهماعد ةوعدىن لكذ ثيدحا اذهىف هنعىلاعت هللاوذر ةريره ىنانع)إ

 لدم 0 (قاوغلا 2 هل بيحتساف )ل مهناحنوا مهك الهى ىا (هتماف)

 ىتمال ةعافش ) ةدشلا تقول ةريخذ اهلعجا ىا ةددشملا لادلاب ر>دا ةحص ةخس ىفو

 ( ةب ادع سم ةوعدى' لكلا) نيحيحصلا فاك ةريسه ىنا نع ( اص ىلا هةياورىثو ةمانقلامون

 ترخدا ىناو ايندلايف اهاوصح باطىا ( توعد ىنلك لحعتفإ هتما ماع ةلوملا 34

 هللااشناةلهاشو ةلصاو ىا ةلثان ىهف مسمداز ىقباو معا اهءفت ناف ىا ىققعلا ىف ىتهال ىت

 ةعرزوباو «ةربره ىنأ ن 2 رز ىبا ةءباورىف هوحو) اش هللا كرشبال تام ند 7

 هنع ىوروهريغو هدج نع ىورب ىفوكلا ىلحبلاهللاديع نري رج نورين مراهوهاذه

 نوكتف ةربرهىبانع دانز نبا ةياورلثم سن٠نعوإل هريغو نيعم نا هقنو نيعباتلا نم قاخ

 ربخا دقفالاو) ةماعلا قحىفىا (ةباحالا ةنومضم ةمالاب ةصوصخ ةروكذملا ةوعدلا هذه

 روما نم ءايشا) مهاكاوا مهضعبل ىا «هتمال) يللا ىا (نأي نأ مو هيلع ىلاعت هللا ىلص |

 2 ةماقلا مودل ) ةباحالا هن ومضم 0 لا ةمالا ةقاغل ىا #ةوعدلا هذه مه رخداو)

 عاونا ةياغو ىا 6 نحلا ةمئاخو ) ةجاحلا ةدش تقول ىا ةقافلا مويل ةحيدص ةخسن ىفو

 (ةنعرلاو) هنمالاوه لدسو زمهلا نايك (لّؤسلا ميظع وز ةدشلا"لفاققا هباهمو ةنحلا |

 ( هثمآ نع اس ) ىلاعت هللا ىا (ىزجام نسحاز انع ىا ( هللاءاز>) ىرييسقت فاع

 تترتب اريثك اماللس ىا ماريثك املست سو هلع ىلاعت هللاىفصو) هتوعد نع الوسرو ىا

 ناطعافانالث ىتءال فر ت0 ع هيلع ىلاعت 200 تببدقو اذه اريبك امانض هيلع

 قائلا وما كابالا نا ةئاساو"(حتاطغافةقسلاب كلا عال ألان ا تي ةانطنأ اوت كلاود نقلل

 اهل رفغتسا ناىف ىبر تنذأتسا لسم ىفو اهينعنف مهني مهسأب لمجحمالنا هتلأسو اهيناطعاف

 ليقمن معا ىلاعتو هناحبسللاو ىلنذاف اهربق زوزا ناىف تنذأتساو ىلنذوي مف هما ىنعب

 ىنعي ادانه تنك ىنتيلاي نسحلا لاق ةنس فالا ةعبس دعب دانه رانلا نم جرم نه رخآ

 ةيفاعلا | ىلاعت هللا لمستف ةنقاعلا ء ونس نم افوخ ةمئاللا نسم هعطقا
 ااا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ز 1 1 1 1 1 1 1 20 2 0 0 2 ز2ز ز2ز ز ا
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 سيبببمملللا

 هه اة[ ةكقا# دعا

 هب لسن رح

 لعوف 4 روكحلاو ) ةجرد نجد سل ىتلآ ةيلاسملا ىا ( ةعيخرلا لالا (

 ومهو رثوكلا تيطعا ثيدحلا ىفو ريف ولا ءاضعلاو ريثكلا ريفا هانعمو ء:ةعلا ند

 | ةفصلا ىا ( ةلضفلاو ) ةمايقلا موب رثوكلا ضوح ىف-هنم بصيو ىن»ي ةنملا ىف رهن
 لح(. الو :تمجش نذا الو: تأو :نيغال انبمم نوفصاولا اهئاس نع رجع قبلا ةدئاؤلا
 ىضاقلا انثدح) صيصخ دعل ميمحأ وهف ةيليضفلا عاونا اسم داري نا دعسالو ريش بلو

 قيس ( دما نب ماشه ديلولا ونا هيقفلاو ( مدش ( ىهبقلا ىسع ن .دمح هللادع ونا

 ةلمهملا نيسلا ديدشتب ( ىناسغلا ىلع ونا ) انثدح ىا ( انثءالاق امهيلع ىئءارش )

 (نءمؤملا ديعنبإ انثدح) ربلادبعنبا ظفاحلاوه نونلا تش (ى رغلاانثدح لاق هركذيم

 || مح وصب حح سو رس يس
 أ

 ١

ْ 

 | ةيسأ ميلا ديدشتب 6 راقلا ركبوبا انثدح ) ىطرقلا نمؤملا دبعزي دمحم نب هللادبع ىا

 ىا ( ةماس نب دع انثدح) ننسلا نكاح :نارا) كاربخ وهو (دواد وباانتادح ( رّغلا ىلا

 هنكذ قش ( بهونب انثدح ) تايثالا ةمئالادحا ناكو ىرصملا ثراخلا وبا ىدارملا

 "ل سوي ضاق ناكو فدعض قى رعصل ىرض»> رسكف حت ( ةعيهل نبا نع 0

 ةوعدلا ناحي .اظفاح. ناك ىصلا ىرضملا حيرش نبا ةيتحتلا نوكسو ةلمهملا ءاخلا حت

 كك ,نع 2 75 ىرصملا ىا 46 بوبا نا نس كيعس وو زر هريغو ىراختلا هع ىور

 ىلحلا هن حرص 6 باوصلا وه لوالاو ةمقاع نع تبعك نع ةهدءسأ ىو 6 همقلع نيا

 نة رادع نع) هعامجو ثمللا هنعو ةفباطو بد.سملا نب دديعس نع 07-5 ىنانوهو هربغو

 هللا دع نع انذ وم ناكو هش ءى رقد هقف ق رمد ةدحوملا حتفو مهلا مصب 14 ريح نبا

 دقودوادىبا نأسنم ىرتاك ىضاقلا هج رخا ثيدحلا اذه ىبخلا لاق (لوقب مسوهيلع ىلاعت
 هناالاءاوسدوادوبا هجرخا ىذلادنسلاب اهيفاضإا ملسمهج رخاو ةالصلاف دوادوبا هجرخا

 هبةمقلع نببعك نعمهلك مه ربع و بوبا نبد.يعسو 2 ةو.> نع بهو نبانع لاق

 هج رخااعاو ةليالاو مويلاىفو ةالصلاىف قاسنلاو حيحلاقو بقانملاف ىذمرتلا هجرخاو

 5 نيبو هْش تادف تاياورلاىف عودتال حسم دنع ند هجر لو دوادفىا دنع ندم فصلملا

 ناك ىناسغلا ىلع ىنا نع ةزاحالاب ىورواو عامسلاب ضصاخشا ةسم ثيدحلا اذهىف دواد

 هل عقوف ةسح ةراثو ةتس هنيبو هنيب عامسلاب هل عش 0 6 كيذك سلو ةعبرا هنيبو هيب

 ا برَقل م-منود دواد فا ىلا 200 اعاهنا هلداحو ىهتنا هخعمش ىف هقفاوم مم ثم كبح

 هناذانيحوا نذوب هنوك لاحىا نذؤي ةخسنىفو هثود ىا(نذؤملا تعمساذا) هيلا هدنس

 هريغو و سم ثيدل نيتلعبملا الا اهعبج ناذالا تالك نم ىا )2 لوّسام لثم اولوقف )
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 سه
 | لوقلاب مالا له مث للإالا ةوقالو لوحال امهعامس دنع لاقي هنا هنم دافتسملا سمع نع
 هرك ذفالخ هيف ىوونلا لاق بودنموا عنامال ثيح عمس نم ىلعبجاو عامسلاب قاعملا

 لوالاوا نذٌوملك عامسنع بدني له اوفلتخاو هبدن روهمجا نع حيحصلاو ىواجيطلا

 هفرمص ىلحلا لاق ( ىلع اولص مث ١) دك | لوالا نوكو لكلاةباحا بدنب حصالاو طقف

 اسهن أكو لوصالاىف اذك ( ةيصىلع ىلصنم ) ناشلا ىا ( هناف ) عامحالا بوخولا نع
 لصاىفام اهب ىا ( هيلع هللاىلص ال ماقملا ةنيرش ةرسم ىا لاقف ىملدلا لصانم تطقس

 ةقغرر ىندملااو .لاوعمإلا قادوا زني يع هكا وع الا ماااو ا رمل .للتادت يطل
 ةنرسطايداغي نمي قاتت :هلاوط لغد و عؤمل6ةقغاضملا)لقأإ نائتعاب( نا (, !نثع )رجا دانعيضو
 ىإ (كلزم ((ناجس لب جس ولان[ ل سان )ب اوله مث ةخسن ىفو 6 اولثسا مث ا اهلاثما رسثع هلف

 ىا ( ديعلالا ) قيلتالوا لصحمال ىا ىنذبال ةخسن ىفو ( ىنذتال ةنْلا ىف )ةنئاك ةميظع

 زوج مث ( وهانا نوك ١ناوجراو ) هتايفصاو هنايبنانم ىا ىلاعت ( هللادابع نم ) لماك |[

 عضو اهربخو أهيسالاا دك اناس تلى وك نا يخ اا وز دهب هايج العب ولل ايلاعكانا

 هناىلا ءااو ابدأت ءاحرلا ظفلب ىتاو دبعلا كلذ انا ىا ةرايشا مسا عضوموا هاا عضوم

 هب لسوتبام لك هاضمىفو ةجردلاهذه ىا.( ةلسولا ىل هللالأس 0 )و ءىش هللاىلع بجنال

 ت.جوىا 6 ةعافشلا هيلع ) تعقوو تلزن ىا ماللادبدشّس © تلح ) ةفازلا ةداز ىلا

 لاوس أوم نادل كيدمحلا فو هل تتوب تقع لق و :ةتيشع ليو هيلع اذا د, اوحو
 ةدئافامهل ىلاصتو هناحبس هللاباون عم هلوعدملا لضافلانم زوفيل لوضفملانم ءاعدلا

 هللاىلاب رقلا بتاع نا ىلا ءامرالا عم ةب رق ةداعسو ةعافشوحننم ةيمسج دئاعو ةميظع

 ةربره ىبا نع ) ىذمرتلا هاورأك ( رخا ثيدح ىفو ) ءاهتنالا اهيف روصتبال ىلاعت
 ىراخبلا ىف ( هنع ىلاعت هللا وخر سنانعوةنلا ىفةجرد ىلعا ةليسولا هنع ىلاءآ هللاىذر

 ىنأجاف ىا ( ىل ضرع ذإ ةنلاىف ريساانا انسب مو هيلع ىلاعت هللا ىل< هللال وسر لاق لاق )ل

 باقل هاف رط وهايئاح ىا ءافلا فيفخَس 6 هاتفاح :ن ؟بقرو ءاهلا حتش .( رهن ) ىلرهظو

 امهيف ىدلا لصا ىف مقوو ريدتسسم نيغص تدب ىعو ةبق عج فاقلا رسكب ( ؤلؤالا
 وه لب بابلا اذهىف ةياور هنا هنظاالو باتكلا خسن نم سيل وهو بابقلا لم ْواْؤا

 ريكلا ٌواوللا لبقو مم اهليقف ردلاوٌواَوللا قاسدلتلا لصاىفو :باتكلا فرضت نم

 ( ىلامت تلاهكاطعا ىذلا رثوكلا اذه لاق )) هارا ىذلا ىا ( اذهام ليربل تلق )
 ليربج ىا ( برض 2 مبسو هيلع ىلاسعت هللا ىبد ىلا ىا 6 لاق ) ةضاخ ىا

 هئيط نم ىا ثينأتلا ءاثو ريكتتلاب ةنيط ىلا ةخسن ىنفو ةفاضالاب ( هئيط ىلا. هد )

 نك ىفةداعلات لاف ىلع ايرجانيط .هامموب كس وا كسم.وه أيش ىا. ( اكسم جرختساف ١

 ىا ( هلثم ) واولاب ( ورمي نب هللادبعو ةشئاع نعو إ) ةروصلا بسحب وا انيط ءاملا رقه

 م مسا «(يدلالعر هنامناي رجىا (هار + وراه هثيدح ىفىا (لاق) هلبق نين لاش تجي راطو
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 ءاسن نم اهريبعو روان م ةنحلاءاسن ىا َ جاوزالا نم هلال 33 عا (ىبنشو رصق' |

 ريرج نبا ىور م 6 امهنع ىلاعت هللاوغر سابع نبا نعو )) ةنطلاىفوا ةمايقلا موب ىا |

 مآ 4/5 1-

 هاملا نصخ تحن نيطلاك كلا امهتحننمو ىا-( توقايلاو ) هلوق اذك و ةزد هدحاو
 (ضِباو لسملانم) ةذاذلدشاو ةوالح رثك !ىا ( ىلحا هؤامو) مهثيدح نيب ةافانمالف

 مزايالو ىحلدلا لاق نبالانم ضبا ةياور ىفو ( جاثلانم ) اضاس دشاو ةياور ىفو
 تسل اهأال ةنلاىف ىفصملا لسعلا راهنا نع هبءانفتسالا لدسعلانم ىلحا هنوك نم

 ىعدملا قيقحت ىف ةح ناس ىلا جات# برشلل ابهنوك قن نا ىنحنالو ىهتنا برمثلل

 لاش دق هنا عم ةداخال عوضوم رثوكلاو ةنحلا لهال ةماع ةعبرالا راهنالانا قيقحتلاو

 ( هلع ةياورىفو إ ةذللا لاك رائتعاب ةنحلا ىف دوجوملا لسعلانه ىلحا هؤامو ريدقتلا

 ضرالاهجو ىلع ىا «ىر#) هؤام ىا ( وهاذاف) ملسو هيلع يلاعت هللا لصىنلا نع ىا

 قشرىلا لعمىا (اةشإب لوعفملا هغيصل ةخسأ ىفو لعافلاةغيصب (قشيملو )) رهن ريغ نم

 (هيلع)ةنخلا لها نم هبحاص هان«واهناحبس هدارا6 ايوتسم ابرج ىرح لبهيف رط دحانم

 ىا (ىتما) هدرتة-حبكحةخسن ىفو (هيلعدرت) ميظعىا ( ضوح ثيدح ١ رهئااىلعىا

 هيلغىلاعت هللاىلص ىبنلا ىا ( رك ذو ) هلوقل رهظا ىناثلاو ةمايقلا مويوا ةنجلا ف ةفايض

 ضو انوك ىنعمو ريدتف ددعتلالاّمحا عم رهشالا ىلا فرصنس هةاطمو (ضوحخلا)إ محو

 ةنْلا ىف رهئلاذا هيلا ىهتنمو هنامزنم دم هءام نا ثيح نم هيلع هداّمعا رهنلا ىلع

 ىنيب لاح مث ىنوفرعيو مهفعا ماوقا ضوحلا ىلع ندريا دروامل اهجراخ ضوحلاو

 ىدعإ ريغنمل اةحس اًمحس لوقاف كدعب | وندحاام ىردتال لاقبف ىنم مهنا لوقاف مهنيو

 (اضياسابنغ ننانعو سابع نبانع ) ىورم نيروك ذملانعرك ذاموحنوىا 6 هوحن و)

 هفص!مل هلعلو هريغو ض وخلاهنمو ىا ( هايا هللاهاطعاىذلا رينا رثوكلالاق ١ ىراخلا فاك

 ىذلا رهنلاو ريبج نب ديعس لاقوإ ةغلا.ملل ةغيصلا نم دافتسياا تاياورلا ضعبىفام ريثكلاب

 رثوكلالب ضوحلاوا رهنلا ىلع روصقم هنال ىا (ىلاعت هللاءاطعا ىذلار يذلا نم ةنلا ىف

 ىا ( هبرنع مالسلاو ةالصلا هيلع رك ذاهف ةفيذح نعوز) معا ىلاعت هللاو معاو مئا

 ىنعا ريد وا لدب هنا ىلع ارهن بصنن ( ةنحلانم ارهن رثوكلا ىناطعاو ) هنع ايوار

 هأدتبم فذح ريخ لاقف عفرلاب رهن خسنلل اهلا ىحلدلا لسصاىف عقوو حدملا ىلع وا
 (ىضو>ىف) بصن ىا (ليسي) ةتطاىفرهلوهو رثوكلاتيطعا ةياور ةداهشبوه ىا

 ىخذرتق كبر كيطعي فوسلو ) ىلاعت هلوق ريسش ىا (هلوقىف ) حيض دئسإ متاحىنانباو

 امفوا رصق لك ىفو ىا (هيفو ك[ساانهبار واول نم رم فلا ) سانعناىا ( لاق

 (اخي || مَن 8 بهو 0 نكن -- 7 ناسملتلا طخ دقو 000 كايف

 كف قا( ا ىا(ىرخا ةياورفو ) رويل عاوماو وم
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 222-22 يدع

 مآ 077 لس

 ناماخ نكن ىلإ م دلك واول انعادانكنلا] وف هدم الدلال" نيكو 1 نهو اينادلا |
 لوغم نب كلام قي رط نم ىنطقرادلا رك ذ دقو معا ىلاعت هللاو نوئكم. ْواْول نون ع

 ىلاعت هللا نا سو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر لاق تلاق ةشئاع نع قوريس نع ىبعشلا نع

 هعمسالا رثوكلا كلذ ريرخ عمس نا ىتءا نه دحا ءاشيال رثوكلا هل لاقي ارهن ىناطعا

 امهيف نيعمست ىذلاف ىدسو كينذا.ىف كيعيصا ىلخدا لاق كلذ فيك هللالوسراي تلقف |

 خئاشملتلاا ءركذ نيينلا هناا وكلا ريرخ عاولاا

 ه4 لصف جمع ١

 ١ ران الاحلى و (ازثالا) [تفعتنأ رثلا قبلا نم )زازا تيرم 1( راز اغا تبا ناقر)لا ١
 ىلاعت هللاىبد هنوك ) مهئافتا نم ىا 6 ةمالا عامحاو ) رايخالا ىلدلا لدا ىف عقوو

 مهو ( ءاسنالا لضفاو ١) ررقم وهاك كالملانم ريخ رمشيلاو ىنعي ( ريشبلا مرك ١ ملسو هيلع |

 هلوقك ) ءاسالا نيب ىا' ( ليضفتلانع هيه ةدراولا ثيداحالا ىنءم ا ) لسرلان م معا ا

 ءارلا ريسكب ( ىسرافلا ) اشثدح ىا م( انث ىدنق رمسلا انثدح لاق ىدسالا هانثدح اهف |

 ميهاربا وهو ( نايفس نبا انثدحا) ماللاو ميلا مشب (ىدولجلا انثدح] رافغلادبع وهو |
 ميم مغ ىتثم نبدحم ةخسن ىفو (ىنثمنإا انثدحال ميحصلا بحاص وهو ( مس انثدح

 (ةيعئانتدحال مدقت دقو ردنغوهو ( رفعج ندمح انثدح )نونمنون ديدشنو ةثلثم حقو

 ىورب ىذلا هناف نارهم نب عيفر انه هءدارب, 6 ةيلاعلاابا تءمس ةداتق نع ) جاجحلانبا ىا

 ةريهه نب ليدبو قارولا رطمو وام هنع ىوريف 0 ن دايزاماو ةداتف هنع

 كناري ل 4 ىنعل عسل هيلع ىلا هللا ىلص مك لل مع نبا" ىن # ءحإ ره ْ ىلخلا هوو دح 35

 ثيدحلا اذهو ىباخلا لاق ( ملسو هيلع ىلاعأ هللا ىلص ىننلا نع و اد وهو ( سابع نا)

 ريخ انا لوش نأ د.ءأ ( حلصلام وأ حصيإم ىا ( ىيدام لاق ) 9 كييادت ىراخلاىف ظ

 ءاسنل هدأ اكبعا مدقتا دقو اروصقم قوف ةانثلا ديدشنو ميملا حش )7 ى كَ سأوب ند

 صاقتنالا نم هبف ال 7-2 دقف ادن نكيمل ناف انا عج رع مكحلا فاد مث فالكم لك دعب

 آد 4 1 زوملال هلا ديرب ملسو هيلع ىلاصت هللاىبص هنا ىهاظلاو ىجلدلا هررق اذك ةوبنلا
 | لا نم اذهو هيلع ىلاليضفت ىتم نب سنوب نم ريغ انا لو ناو ىنءظعي نا ىتما نم

 هصق ا ىلسرلانم هريغ نود ركذلاب ساوي صخ امناو ىتشيرؤتلا لاق هيدل عضاوتلا
 نكنالو لاقف هربص ةلقو مهنم هرحضتو هموق نع هيلوت نء هنع هباتك ىف ىلاعت هللا

 نوحشملا كلفلا ىلا قبا ذا لاقؤ ميام وهو لاقو م وظكم وهو ىدانذا توحلا بحاصك

 هصقنت ىلا ىدؤيام هما ءافعض نطاوب ماخم نا سو هيلع ىلات هللاىلص نما ٍ

 ردصام عم هناو ةلاسرلا ءرلا فرشو هوانا دا ةما ارك نإ هل هللادحتم ايف حداق سيل كلذ نا نيبف
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 راك 0 ركل كلبك ال نأل نم ضيق جو .لابط ادقو منا ,قيلس ىملا نم هيأ وخاك هت
 نيسوق باق ماقم هل لصحو ءارسالا ةلبل ءامسلا ىلا هجو رع عقو امل سو هيلع ىلاعت
 مهوتم مهوتب امرا تاملظلاىف توملانطب ساو جارعم ناكو تاماركلارئاس عم ىندا وا

 ةنكمالا ناب عفدق تحاو لضفا هيحاسصص ن وكيف برلا ىلا برقا تاومسلا جارءم نا

 روهظ ىف ىلعا ناكولو ناكملا نغ هزم ىلاعت هتادب وهذا ةيوتسم ىلاعت هللاىلا ةيسنلاب

 لئاقلاب ةريره وبا ديرب ىا ( ىنمي لاق ةريسمه ىنا نع قيرطلا اذه ريغ ىفو ) ناشلا

 ثيدح ىنفو ) مدشت ملا ىا ( ثيدحلا ديعل 6 سو هيلع ىللاعت هللا ىلص هللالوسر )

 لجرو وه بتسا نيح ىا(غ لاق ىذلا ىدوهيلاىف') ناخيشلا هاور م5 ىا ( ةريره ىلا

 ' زال فالطألا كلو: مامر قف ئأ ( رشا لع قيوم: قطصا ئذلاو ) راسمأ الاَنم
 | راصنالانم لجر همطلف ) ىهاطظلا بس - و هيلع ىلاصت هللاىبص ادن م ناك

 ١ (انرهظانبب (؟)ىنلاو) لوقلا اذهلوقتأ ىا ( كلذل وقت لاقو) راتهلا انينئىلع ةربغ ىا
 | ىلامت للالص ىبلا ) ريخعا ىا ( كلذ غافف ) دوعسم هعولطب انعاطو دوجوم انني ىا
 ديدشتو هلوا مغ ) اولضفتال لاف ) كلذب هريخاف ىراصنالا اعدف ىا ح0 هيلع

 دازوءار آلاو ءاوهالا د رحمي ىنعي ( ءاسالانيب ) ليضفتلا اومقوتال ىا ةروسكملا داضلا

 لوسالاو خسنلا نا مث ىته نإ سنوي نم لضفا ادسحا نا لوقا الو لاق مث مهضعب
 ليصفَس مهني اوقرفتال ىا ةلمهملا داصلاب هانعمو لاق ثيح ىحلدلا برعاو ةمحعملا داضلاب

 هيفام عم ىنملا توبث ىف مالكلا امئاو ىنعملا حيحص وهو ىهتنا مهيب هوعقوتال ةمحعملابو

 داةّتعا نم ديالف ضعب ىلع مهضعل الضف ىللسرلا كلت ىلاعت هلوقأ هتضراعم نم

 مهلكب نهؤن ىنملاف مهنم دحا نيب قرفنال ىلاعت هلوقاماو ليصفتلاوا لامحالاب ليضفتلا

 ضعبب رفكحنو ضعس نمؤن نولوشو مهنع ىلاعت هللاءاكح ايف دوهيلل اضي رعت

 ءابيلارسكو ءاتلا مضي ( ىنوريت ال ) قاسنلاو دواد ىنالو ني>يشال ىا 6 ةياود ىفو ١)

 ةنقواةصيش بجوي ليضفت نع اعدروا اعضاوت هلاق (ىسوهىلع ) ىنواذقتال ىا ةددشملا

 معا ىلاعت هللاو مدا دلو ديس هنا ملي نا لبق اذه ناكوا ةيلهاح ةيمحو ةيبصع ىلا ةيضف»

 ةمايقلاموي نوقعصي سانلاناف لاقهلوق ىهو هت ىا ( ثيدحلا ١ ىوارلا ىا ( ركذف ) |

 نميف ناكأ ئردا الف شرعلا بناخحم شطاب ىموم اذاف قش نم لوا نوك اف قعصاف

 اذهو ىلاعت هللادهحر كسلا لاو اًمعص ىموعه رو هدافا ام انيه ام دارملاو 5-1

 ناوكت نا لمثجتف ءامحالا قءصل اعاو قعصل فيكف تام ىدموم نذل ثيداحالا لكشا ند

 امنا هناف قافاف هلوق هديؤي و ءامسلا قشن نيسح ثعبلا دعب عزف ةقعص ةقعصلا هذ
 هةقعصلا امآو لاق ثد.ح قم روتلا مزج هلو تومان م ثعلو ىشغلا نم قافا لاش

 ( ثيدحلاف ) هزعس هلوسرو (؟)



 000 ع دال كل 1 ثعنلا اماو عرفلا 3 هؤءشل دنع ةشالادك 0 ها ْ

 نع فكل حا

 اليضفت' هلب> وبال ةليضفلا هذه مال_سلاه يلع ىسوم صاصتخاو هيف م و هيلع ىلاعت

 ادحانا لوقاالو) ثيدحلا اذهىفو ىا « هيفو ) ةمع قحاواو ة>حقباوس زاف نم ىلع

 ىراخلا ةياورىف م ( هنع ىلاعت هللاىخر ةررهىنأ نعو ىته نب سأوب نه ريخ

 نوكيدقذا ( بذك دقق  هوجولا عب جنم ىا © ىته نب سأوب نه ريخ انا لاق ند (

 ىلاعت هللاىلد هياارم امانا عوجر زوحبو ىملدلالاق ةليضفاانم عونىف ةيصوصخدل |

 اهريغوا ةدابعلاو مسعلاىف غلب ناو دحا كلذ لوقبال ىا لئاق لك ىلاوا مل-سو هيلع
 ثيدحلاىف انانا قالو ىهذنا ةوذاا هجرد نم ساو هغلام غامملذا غابام لئاضفلا نع

 ديبأتو قيقحت عضوم نع ديسعب لئاقلاىلا لام>الاف انهاماو نيلاهحالا لمتحي قباسلا
 هن 1 ىعديونا هنم مم ودعا ناكام اضياو ردت قيس 551 دقف دئنيح هءاز>نال

 هيلع ىلاعت هللاىبص انسننا مهضعب مهو ناك اكأو هنع ىهني ىتح ساوبنم لخفا

 | امالعا اما مهاهنف ةجردلا ةليضفو ةبترااواعىفوا ةلاسرلاو ةوبنلاىماىف هنم لضفا ملسو
 هما ةمولع هماع ليقاماو هسفنا امغهو هبرل اعضاوتاماو ةلاس 4 ونووعلا هيل ةيولاجلا |

 ىنثا ىا 6 را ( 2 9 سس هاور ب للا )» رد . الآ ١ دوعاسم

 ءؤربإ هللا 51 نم قالغاىا )» ةيربلا ريخاي لاو لجر ) ر مسو هيلع ىلاعت هللا 0 ا

 عفان هنأ رفا ز روحه هلصاو كلا ةعلاأ همال ءاتلاو لوعفم قع ليعف وه هقاذ ىاأرت |

 ةيانهنلا بحاص لوقف نيقاسلا ةءا ف ا تاع وااو ءاية زمهلا تادبامأ ناوا“ذ ناو

 (ميهاربا) ماللاب كالذ 4 ةذعسأ ىفو ( كاذلاَةذ ث ةءارقلاهملع مدع ىلع ى .هازومهم لمعتساو 0

 باوح 14 5 ( هنم ل ضفاهنا ا هعارتاب ان عا هنالواانا هنوكل اماركاو أاعضا ونهلاق

 ليضفتلا نع ةيهانلاىا ( ثيداح الاهذهىف ءاملعللنا) عاف 5 تاقناف ىا قباسلا طرشلا

 انيظفا لح ىف اهذعل ناب مده ةسضوا ةعبرا اهوجو ىا ) تالي وأ 03 ءادن الا نيب

 معينا لبق ناك ) مونباهف ىا © ليضفتلا نع هءهننا ف اهنم لوالا هج ولاىا ماهدحا)

 ءايسنالا ليضفتىف عامم ىلا ىا ( فيقوتىملا جاتحيذا ليضفتلانع ىهنق مدآ دلو ديس هنا |

 لوأم ىا ( كلذكو ) لاقملا كلذف ىا ( بذكدقف ) لالدتسالل حاصر ىنظوا ىنش

 سنوي ىأ ( وه هليضفت ىضتشال ) سنوي نم ىا ( هنم لضفا ادحانا لوقاال هلوق )
 سنو ىلع مسو هيلع ىلاصعت هللاىدص وه ىا هلوقفف ىحلدلا دعبا دقو هقالطا ىلع

 ىعدمال هتعالم مدع عم قال هشارغ هحوو ىهتنا ىلا قايسف ة ّ ركنلاءومىف هلوذدل

 هدم علم ىا ءافلا ديدتت ( فك مهاظااىف) اذه هلوق ىا ( وه امئاو ) ىنءلاب +

 نوعللا الم , نوجح نأ ةلاسات نمذا 4( ليضفت "نع ( هريغل ءغمو هيلع نياعلا هللا ين



 016 ىنضانزتعالا نط رسال ) ىينواتلا نمت هجولا"ىا (,اذهو ) هت رط .ىلا اداشراو هتمال
 ظ ىناس وهو هعوقو فال رانخا هملع بجوم ىلع هيرج مدع ناف ليلعتلا ةحىف ىا

 هنوكي هملع عب اعضاوت هين تينوا دراما ضارتعالا اذه نا هيو ةوبنلا بصنم

 اقل يطا ررعا ىنمالف ملسعلا لبق امإو ءايفسالانيب ليضفتلا ليصفتي وا ءاسنالا :لضفا

 دحوب الام هلق دجوب دقو الا .لوضطفمال هنا ثيح نه عضاوتلا لآ . لايحا 86

 دعبا دقو هللا همفر هلل مضاوتنم نا ىلع اقلطم لضفا مهنم دحا سيلف لضافلايف
 | هيلع سنوي صيصخت ةدئاف .ذنيح رهظرال هنا وه ضارتعالا لاق ثيح ىناسملتاا
 | اك 1 قللطلعل كاناكيولالا ودمال .امهمالك بعبو ,ىب اطنالا_ هعينو  ىعتنا نك كلاب, مالتتسسلا
 اا 103 نيرا نم .عيزجلا ىلوإ ةلجرف /ةنكا ذي ل ةيلاكت هفاننال .مالبسسلا ميل نينوي صح

 مزعلا ىلوانم هريسغ ىلع ىنواضقت الف. سنوب ىلع ىنولضفي نا مكل نذامل اذاف لاق ظ
 تام ىا 4 مهصعل صقنت ىلإ ىدؤإل الامضشنا مهن لذش النا كثاأاثاا هحولا ( ىلوالاب |

 اماعت هنطاننع ىا ( بحعلاو ريكتلاؤاو )ل هناش ةمظعيف هبرلوا هنارفاو هناوخا عم ىا

 ظ
 ظ

 ] ةددثم داضو نيغب © ضغأاوا ) موظذعبل ه.ةنملاف ةّصقنم روهظوا ةسست نما ىف ,نادقن

 ؤ ( هنم ) اهلك خسشلا نا هنيفو ىحلدلا هركذ اذك اعيج مهنه صقنلا ىا نيتءحعم

 ظ ةياتك وه ىذلا ضامتالاب ضغلا ريشي نا ىلوالاف مهضعب ىلا عجارلا دارفالا ريمضب |

 ةلودوم اما ىهو ام نمو .لث» ىنعع ىسنم ةيكىم ءانثتسا ةلك 6 امسال ) ضارعالانع

 ظ وه ىذلال ثءال ىا كوخا امال موقلاءاح ف5 فوذح اد ربخ اهدعبر مسالا عفت ريف

 كيا لثمال ىا كيخا امال موقلامرك ا ىفاكاهنال ىساهدعبام رحنيف ةدئازاماو كوخا

 ظ اهىنعمللاو رورو اعوذرم درو + لحلج ةرادب موب ام.الو ٠ سيقلا ءىرىصالوقو اماركا |

 هللاريخاذأ مالسلاو ةولصلا هيلع سنوب ههجىف ) هيف عزانتملا ليضفتلا ناك اذا ادوصخ

 هلوشو موظكم وهو ىدانذا توألاسح اصك نكتالو هلوش هلي زنت ىف ىا 6« ريخا اع هنع

 ظ ليضفتلانع ىهنأا عقوف نوحشملا كلفلاىلا قباذا هلوقبو ميلم وهو توحلا همقتلاف

 ا قاعتم ( هنم )إل هبرنم ةمعن هكرادت هلاو هبرق ماقمىا 6( ملسالنم سفنىف عقبالثا ) هيلع

 ظ هللا 7 قل بيس ىا (.كلذب ) هتلزنم ةهج نم هماقع لهاخلا سفنىف عشب الثل ىا عقيب

 | (طاطخئاوز) ةراقح و صقن ىا عش لعاف اها ىلع ةعوفرم هلوا حتش 6 ةضاضغ ) هنع

 ةودنلا لداىه ىتلا ةيلاعلا ىا ©« ةميقرلا ) هتدنتيم ىا ءارلامضب ( هّسارنم ) لزن” ىا

 هلاح نع ةياكح ىا 6 هنع ١) ىلاعت هللاربخاذا هلوقنم لدب 6 ىلاعت لاقذا ) ةلاسرلاو

 مهنع جرخو هموق قراف ىا )» أامضاغم بهذذا ) عضوه ىف لأق ثيح هل امنع ةياورو

 ناميالا ىلا مهعوجر مدعو ناودعلاو رفكلاىلع مهرارصال مهيلع انضاغ» هنوكلاح

 (قباذا)
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 0 | ف داع داما ىا (« نوحشملا كلفلا ىلا ا اهرسك..ىكحو ءاملا متت ه ا( قبا ذا)

 نظف ) هبر نذا ريغب هموق نه هبرهل انهه هياع هقالطأ ناش د ل بارما

 اقم هنءا 0 5 رمد وهب وقعلاب هيلع ىذشت ناوا هيلع قصت نإ ىنا ) ؟ هيلع ردش َُك تا

 كل رقلا جاوما ىت هب رص هنع ىلاعت هللا ىكر سا.ع نال لاق ة هن واعم نا ضعوا 000

 ا رق 3 وأمماي 2 امو لاق كب الأ ا6ضالا> ىسفنل دحا 0 اسهيف تقرغف ةح راسب |١

 ةردقلان 2 ردقلا نم اذه هل لاقف هلع هللاردش ال نا هللا ى نظي 1 كاقذ ة ةبب لا هده

 ع لعرال نأ. لي اعرق ) هتسوقع ديو“ نا نا نظف ىا: ةدارالا نم ىا'ةفرعب نبا لاق :

 بيس ىا( كلذب 03 هتلاسر ةعقرو هناوست هر نع هّدا زيم صشو هلل سم طح ىا »ع هتانيطخلا

 ةودثلا قى ف 2( ةسنهأ ىا )2 ليضفتلا عنم عبارلا هجولا 0 ريخا ام ههج نهو رك ذام 5

 ةداززو' ءاسنالا تاورذ ككل امهتيه ام هةققحو امهلصأ رانسدعاب ىا 6 للك درلاو .:

 ( ىمذا ) ددعتم ريغ ءاوس ىا ( دحاو دح ىلع اهيف ءايننالاناف ) ءايغدالا صئاصخ
 ىعستو طقف ىحولاب ةلصاخلا ةدرحلا ةئعبلاوهو 6 دحاو ءىتث ) ةلاسرلاو ةوبنلا ةدام ىا

 ( لخافتتال )دحاو ءىش اهتاذ د ىفىهو ةلاسرلا ىم.فو ريغلا غياب ىلا ةمضنم وا ّ ا

 اهريظنو مهنم م ريغ ةوس نم لضفا مدا ةورن الثم لاش الف اهاخكا ىلا ةيسنلاب ىا

 هلوق ىنعم اذهو ناّشالا لاح نيئمؤملا ىلا ةءسسنلاب دحاو ءىش اهناف ناعالا هقيقح

 اماو ) تشعب ام اوثعب مهل اند اا يسلا قاوخا ىلع نولضفتال مالسلاو ةالصلاهيلع

 لاسءالاو قالخالانيسحت نم اسهنع ةئشانلا ىا ( لاوحالا ةدايز ىف لضافتلا

 ( تاماركحلاو ١) لامكلا بابرا تاماقم ىف تايصوصالاو ىا 6« صوصخلاو )

 تادهاهلاو تاداسعلا بتارصو ىا ( بترلاو ) تاداسغلا قراو>و تازجعملا ىا

 ةلماجملاو ةرشاعملا نس> نم ةطلالا فانصاو ةفطالملا عاوناو ىا ( فاطلالاو )

 حلات و ناّشالا تار روهظ نم نا الالها بتارص فالّتخ اك ةمالا عم ةارادملاو

 بتارمو ءاشياوالا تاداعلا قراو>و فراعملا عماواو فراوعلا مبراواو ناسحالا

 الف ) هتاذ دح ىف ناعالا اذك و ( اهسشن ىف ةوءئلااماو ) ءايفصالاو ءاملعلل تاداهتجالا

 ( رخا روماب لضافتلا امناو ) اهتاماقم ىف ديازتتالو امتالاح ىف توافنال ىا ( لضافتن

 َىا(لسر مهنم كلذلو )) اهتقيقح ىلع ىا (اهيلع ةداز ) اهيلاإ ةراسشالا تقدم ىا

 ©( مرعلا ولوا مهنمو ) ةودلا تعلن ىلع ةلاسرلا فصو ةدايزب نوئوصو» ءاسنالا ضءب

 ةماسال دمتعملاوهو ةيضيعبت نمنا ىلع ءانب ىا ( لسرلانم ل مزحلاو طايتحالاو دحلا ىا

 كنمو مهقاثي» نييبنلانم انذخا ذاو ىلاعت هلوق. امهيدحا نيتيأ ىف نوعو## مه مث

 هتيلضفاو هتلواب راعشا كلم ميدقت قو مح ناار ىلع "اودع ميهارباو حوت نمو

 مهتثعب نيح مهدوجو بيرت ىلع "د ىانبلاو مهتيَش ىلع سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ناو ىا محم 2 مهآ ريسو دوج مهل 00 ضع نه لضفا ضعب ناك ناو



 ه1 4 ز-

 | لاقاك ون دجو ثدش طبس وهو مالسلاه يلع سي رداك ( ايلع اناكم عفر نم ) ءايسالا نم

 ( مكحلا ىتوا نم مهنمو ) ةنحلا ىلا ليقو ءامسلا ىلا عفر ىاايلع اناكم ءانمفرو ىلاعت

 لاق (ك مالسلاهيلع ىحك هرغص لاح ىا ( ايبص ) ةاروتلا مهفوا ةمكحلا وا ةو.الا ىا

 وهو ةاروتلا أرق ليقو نينس ثالث نبا وهو ةوبنلا ىتوا لبق ايبص مكحلا هانيتاو ىلاعت
 قاسملتلا ل صا ىف عقوو مالاسلا هيلع دواد وهو (رويزلامهضعب) ىطءاىا (ىنواو) ريغص

 اروبز دواد انيتاو ىلاعت لاق اك ةبوتكم ىا ةروب نم افحص ىا اع نيئمضب ريزلا انهه
 ىسيمك تالالدلا بسحب ةوبنال تانيبملا وا تارهاظلا تازحعملا ىا ( تانببلا مهضعبو )

 هكالا ءارباو ىقوملا ءايحاك ىا تانيبلا ميسم نب ىسع اننتاو ىلاعت لاق م مالسلاهيلع
 ةريخلا ةليل نيم هلك ىسوك ( ىلاعت هللارك نم مهنمو ) تايبغملاب رابخالاو صربالاو
 هللا ىلص انين وهو تاماقملاىف هريغ ىلع هلاليضفت ( تاحرد مهضعب عفرو ) روطلا ىلعو

 هتكراشم عم هتالاحو هتاماقم بتارم دعتال عمال م تاحرد ىصحخ الذا سس و هيلع ىلاعت

 اداّتعا مهبا هلعلو هتايصوصخو هتازجعم ةدايز نارتقاو هنايآ روهظ ىف ءايدنالا نه لكلا
 ةلاكش قذؤملا ملل ماقم ىف امسال لك الا درفلا هنا ثبح نم نيعتملاك هناال مهفا ام ىلع

 تبان ليضفتلاف 6 ةي الا ضعب ىلع نيدنلا ضعب انلضف دقلو ىلاعت هللالاق ) لضفالا
 هللا ىا ( لاقو )ل هلوقل ةلاسرلا بامسا نيب اذك و ةوبنلا بابرا نيب ةلمجاىف هب عوطقم

 ةنهب لئامثو ةيتنس لئاضش ىا © ضعب ىلع مهضعل انلضف لسرلا كلت ١ ىلاعتو هناحب

 ايندلاىف اهويو ةيناوهش قئاوعو ةينامسج قئالع نع ةهزنم ةينئاسنا لضاوفو

 ضعب لاق ) ةرخ الل ةعرزم اسدلاناف ىقعلاىف اهلاثماو ةيلع تاحردو ةيلج بتارمو

 ذوجوم ريغ هنا ال. ىقعلاف روصقم ريغ ىا (ايئدلاىف انه مهل دارملا ليضفتلاو ملا لها
 ةثالثب فرعي ىا (لاوحا ةثالثب ) ايندلاف مهليضفت بيس ىا ( كلذو ) ىرخالاىف

 ىهف ىدحتلاب ةنورقملا ىا « هتازحعمو ) هتاداع قراوخ ىا ( هنايا نوكت نا ) فاصوا

 هياعىلاعت هللاىلص ان تازحعمنا كشالو 6( رهشاوإ رهظا ىا 4« رهبا ) هلق امم صخا

 ىا ( ىزا هتما نوكتوا إل ناهربلل اليلد ىنكل نارقلا الا نكي مولو رهشاو رهظا ملسو

 ةماريخ متنك ىلاعت لاق دقف ةيفيكلا اما ةيكو ةيفيك مهريغنم ديزا ىا ( ثكاو ) قا
 نينمؤملا فوفص لاق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا تبث دقف ةيمكلا اماو نانلل تجرخا

 رهظالاو رثك ا لدب ةمحعملا ءاظلاد رهظا ةخسن ىفو نونامث مهنم ىتماو نورشعو ةئام

 هتاذىف) لضفملا ىنلا ىا « نوكيوا) بلغا هانعم لعلف هتح ربدقت ىلعو ريدتف لوالاوه

 وح .ةيعو علبالا قع هلي وبلا قط وسما دقوا وقوتا فقل اميلي ناللاب (عرايلقاو قاف
 لبق هقلخ ىلاعتو هناحبس هنا هتاذىف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص اند ةيلضفا ىلع لدي امم مث |
 تاماقم ىف ارخآو الوا هلعجو هتاقولذم بتاسم ىف ةيئاغلا ةلعااكدلعج لب هتادوجوم عيج |
 هتاياحت روهظ ندعمو هتافص رارساو هتاذ راونا ضوبف لح هتاكشم رون لعجو هتاتئاك ظ

 (اده)



 | 6 هتمارك نم هب ىلاعتةناهصخام ىلا عجارهتاذىف ل ىنلك لضفو ىا ( هلضفو ) اذه
 ىلاو ىا راب( هضصاصتخاو ١) ةميسج بتارمو ةميظع بقانمي هل هللا مارك ١ نم ىا

 انيبنلو روطلا ىف ىسوملعقو كىا ( مالكنم )) ىلج لاحو ىلع ماقم, ىن لك صاصتخا
 عم ليلحلا انيبنلو ليلخال تبث ىا 6 ةلخوا ١ روهظلا ضرعم ىف ىندا لب اند ماقمىف

 بو.#<و بحم لكل ةليسولا لب ةسو.ملاو ةيمملا نيب ةعماجلا ةلاخاو ةصاخلا ةيحملا ةدايز

 ىلاعت هللاىلص انشأ هب: صتخاام ةيرمصب ىا ( ةيؤروا ) ةيبوذجملاو ةيبولطملا ةمثرملاف ٠

 ةينامسلا بحمل عفر, ةدهاشملا ماقم ىهو ةيريصب ةيؤروا مدقتام ىلع مسو هيلع

 حتفب ىهو ةينخلا ىا ( هفاطلانم هللاءا_ثاموا ) ةيناسنالا دارفالانم لمكلل لصح ام |

 ءاحلا حتف و ءاتلا مضب ىهو ةيلعلاىا ( هتبالو فخجنؤو )'ققدر ؤهاو ثفطا عم ةزمهلإ

 نباريسفتىفاك (ىوردقو) ةيلخلا بتارملاب مثايا ىا 6 هصاصتخاؤ ) ةيادهلاىنمع ةفحن عج

 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللاىبد ىنلانا )) هبنم نب بهو نع م احلا كردتسمو متاح ىبا 0

 بدسااهل ضرعت ةرارم تاذ ةلةثم فءااكت ىا 6 الاَقنا ) ةلاسرلاب ةنورةملاىا ( ةوءاللذا

 ( سنو.ناو ) اليقن الوق كيلع ىتانس انا ىلاعت هلوق هيلا راشا5 ةراذنو ةراشب غيلبتلا

 مهدانعةدشو مهرارصاو هموق دايشا كرتثدنع هريص ماقمىف هرحضةءلغو 10 مدعل ىا

 يتلا 6 عبارلا جس ل الهمم غضا اسما ا( اه: دع ل ع لارا و
 دلوب ةقانلادلو وهو ليصفلا ىا ءابلا حتفو ءارلامشإ وهو لبقللا لع يت تيس

 عيطتسإال عيرلان اك ةوبذلا ءابعا لمحينا عطتسي مل مالسلا هيلع سنوبنا ىنعملاو عيب رلاىف

 ليضفتلا نع هيهنب ىا ( لسوهيلع ىلاعت للا ليصل لش وا اطنخ ل عكا ةناغ دل لكنا

 نه همهف ىلا ىا ( هيلا قس نم ث ماهوا ىه ىتلا ( ماهوانم هنتفلا عضو» ( مهدي

 نسأل افاد( ينام رب لببقفلا مَ ددرت دنع حوجرملا لاتحالاوه معولاو همهو

 ىا ءارلا نوكسو محلا حتفب ( حرج ) ريص ةلقو سفن قيضو رحضو ةماسنم اهلاقثا

 (حدقواإ) فيحصت هنا يهاظلاو قيضىا ميو ءاروءاححتش هخسن فو 6 هتومنىف ) نعط

 هير هايتجاف ىلاعت هلوق ىف تباثلا هنابتجا ىفوا ةلاسرلاب ىا ( هتافطصا ىف ) بيع ىا

 ىا 6 هتمصع ىف نهوو ) هتمفرنم عضو ىا 6 هتيثرنم طحو )ل نيحلاسصلانم هلع

 ةفاخم ىا ىنملانم دافملاىنعملا اذه ىعار ىا ظفحل ةلع ( ةقفش ) كلذ همهوتب اهيف فعض

 ةدهو ىف دحا ميال هتلم لها ىلع ةحرو اجمل ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم )

 تترامىلع ىا ( بمرتلا اذهىلع هجوتب دقو )إ هنارج ىلع مادقالانع رجزنيو هتلفغ

 طفل (نوكينا وهو سماخهجوالةما ركلا فاطلاوةوبنلادهعب ىلاعتهللاهصخ نم سن وب نا نم
 مهوّسسال ىنعي ( نظيال ىا هسشن لئاقلا ىلا اعجار ) قباسسلا ثيدحخلا ىف ىا ( انا ١

 مهفلانم لصو ناوىا ةيلصونا 6 ءاكزلا نم غلب ناو ) ءايلوالاو ءاماعلانمىا ( دحا )

 لوالانم بيرق هانعمو ةمحعملا لاذلاب ىقرعلا دنعو فنصملا طخ ىف ءازلاب وهو ىلاعلا



 ةايناذلا قالخالا ام ىا"( ,ةزاسهطلاو ) :ةيدزلا .لابمفالا نما.( ةءصعلاو ) لمأتف
 ( هنع ىلاعت هللا ءاكح ام لج ال سنون نم ريخهنا) هال ولا هن نم يىف ةياهنلاو ةياغاا نه ىا (غلبام) ظ

 ناف ) هبءاحام نامعالا كر'ىف هموق ىدامت' ىلع هريص ةلفو همربتو هردعضت روهظ نم ىا

 ظفطانبب قرف اذهلو ةيالولا ةجردنم ىا ( ىلعاو ) مظعا ىوري ( لضفاةوينلاةجرد

 ادم فذلا لوص> روصتيالذا ءاياوالل ظفحلاو ءاسدنالل ةمصعلا تصخ ثيح ةمصعلاو

 لاق مث الم قرطا فراعلا ىنزيا دينج لئساملاذلو ةيالولا باكا فال ةو.نلا بابرانم
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 ةوناا بلسا اسس نوكيام ىنلاف دجوبال هنا نيش اذ هبو ارودقم اردق هللايصا ناكو

 لاكن زجربركللا لاك نان: ةئالو لاب ةيننم نع ر جرخ دق مناف ىلولار فالح ةفرسملاو ناعالاوا
 رسسكب (ناو) هلوق ىنعم كلنيس ليصفتا اذه لعلو ةيفاعلا هللال من ةمئاللا ءوسنم هلع

 ( اهنع هط©ل ) نكستو ةكرحم ردق عمح تاردقملا ىا ( رادقالاكلت ) اهحتفو ةزدهلا

 (ىنداالو ) داشرلا ه.> هو ( لدرخ هيح ) ةوءنلا ةجرد نع هل زن ىا ءاطلا دشن

 ةجرد ةعفرو ةبوُدم ةدايز با.سا تناك اهلكاهنا لوقا لب ةرذ رده اهنم لقا ىا

 فال ناك اهضع نا االا هتاضريمىف ةرحوهلاو هللاىف بضغلا نع 1 اهنا ثمح نم

 اهيبنت كلذىف بتوءف رارحالا تائيس راربالا تانسحناف ىبعالا ماقملاىلا ةيسنلاب ىلوالا
 ايفاك افاش ىا 6 اناس ) ثحبملا ىا 6 اذه ىف ثلاثلا مسقلا ىف ديزتسو )) كلانه امل |

 نيغلا حتفب ( ضرغلا كلناب دقف ) انام اعماح هنوك دارا ىا ( ىلاعت هللاءاشنا ال

 هللابو ) دودرملا ىا ( ضرتعملا ةهبش هانررح اب طقسو ) دوصقملا ىا ءارلاو ةمحعملا

 .( وهالا هلاال ) دورو» لك ىف ىا ( ناعتسملا وهو ) دويعملا ةعاط ىلع ىا ( قفوتلا

 ءاوس هلاالو هلالاهن وهو د وحلاو مركلا بحاص و دوجولا بجاولا ىا
 5 سس سس سس سس ل ااا ااا ديا 1 ا

 عيإ لصف لا
 لارا رع هليضفسس ةرعشملاىا ( هتليضف نمهتنمضتامو مالسلاو ةالصلاهءلع هءامساف )

 هللزا مهضعب نع .ىكح ئذمزتلا حرش ىذوحالا يف ىكلاملا ىب رعلا نبا نا معا ماركلا

 ليصفتلا ىلع اهتم نك ذ مث مسا بفلا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنللو معا فلا ىلاعت
 قطصملاءامساىف ىفوتسملا هللاَس افنصم ةرهاقلاف نيدل< تيار دقو ئااالاق نيتسوافن

 خيش ناكو تلق ةئاملثلا قوف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىص ىنلل هيف عمج ظفاحلا ةيحد نبال

 ةيو.ثاا ءامسالا ىف ةسيهنلا ةحهلاب اهامنو نييرارك ىف هرصتخا ىطويسلا انام

 ةيض ملا قرطلاب هّساملا ىنسحلا هللا ءامسا ددع قفو نيعسلاو ةقونلا ىلع اهنم ترصتقاو

 ىمسملا فرعش ىلع لدن ءامسالا 01 ىو نورسشعو نافلا ىه سراف نءا لاق دقذا

 مديلتى ا نب ىموم) هلوا رسكب «نارمعوبا انثدح) فادوالاو توعنلاةرثكب ةردشملا

 ربلا دبع نبا ىا 6 ظفاسلا رهعوبا ) انثدح ىا م انث ١ عفرلاب (هيقفلا ) رسسكف حّش

 ةيحجعم نيغف هداج 0 حقو ةلههم قولو هزم حاس 4 خ.صان. مساق 05 رمصل نيديعسانس .

 ١غر (



 ىورو ايندلا ىنا نباو ةبدتق نبا عمس سلدنالا ثدحم ظفاحلا مامالا فورصم ريغ

 هه 2/6 قطع

 ىهتناو طاغلانم افوخ ةياورلامطق هرمع رخآىفو ىجحابلا ظفاحلاو دمحم نب مساق هديفحهنع
 دهم انث ) ةئامالثو نيعبرا ةنس ةيطرش ىفوتو ةلالخلاو ظفلاو دانسالاولع هيلا

 مامالاىا ( كلامانث ) أطوملاىوارىا ( ىحيانث ) ةءجمملا داضلا ديدشتب 6 حاضونا
 تدي ناسملتلالاق ( هسا نع غلي ن.ريج نبدمحم نع ) ىرهزلا ىا ( باش نءانع

 هللا ىلض هللا لوسر نع .ريبج نيد#نع باهش نبا هلسرا امتاو اذكه ىح ةياورىف

 كلام نع يخلو واط قلل فر كي امها مطب ناعيا راق البق سو هيلع لاقت

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع هيبانع عطم نبريبج نبد# نع باسوش نبانع هريغو
 ىنانإ ليعمساو فسوينب هللادبعو مساقلانباو ىنعقلاو ركنا هاورو مسو هيلع

 كراسملا نيد#و بعصم وباو مان نإ هللادسعو ىسعنب نعم هلصوو ىحك سرا

 ادنسم ةشئبع نانعو السيم كلامنع ىنعقلا هاورو مي> رلادسبع نادمتو ىورهلا

 ةيشح و ىلا نبارفعج نع ةملس نبدامح هاورو ريبج ندم نع باهشن١نع رثكالاو

 دعب لسا يبا لفوننب اعدعلا معتم تست تحل لديك قعريباسيرزنج الاس نت عقار
 يسمو ى راخلا ىف وه 0 رثاك أطوملانه ىذاقلا هج رخا ثيدحلا اذه ىلا لاق ةسدحلا

 نيبو ىضاقلا نيب هناف الثم ىراخللا دنع نم هجر مل اماو ىناسنلاو دواد ىناو

 كلام نيب و هب ناك ىراخلا قي رطنم ه>رخاولو صاخشا ةتس ثيدحلا اذهىف كلام

 هاور اذا هلعمتمال ولع ثيدحلا اذه ةياورىف هلعمتجاف صاخشا ةيناث قرطلا ضءبىف

 لاق لاق ) ملعا ىلاعت هللا و بثكلا ةيّقب نم هجرخا اذاهل عمتي اذكو ىراخبلا دنع نو
 مسا 4 دما | (ر ةريهشوأ ةميظع ىا ) ءامسأ ةسض“ىل مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ْ

 نواوالا هده نا: ءاج رهن ىحس .ةيمسالالا ةيفصولا نم لقت. دم اةغلانم ديمدتلا نم لوعفم

 مالسعا نمنا ةبدتقنبانعو ىقعلاو ايندلاف كلذك ناكو ىلاعت هللاماهلاب نورخ آلاو

 هنريشلو بتك قري دامي دق ذاب ةعسرا ىلا هللا ققر ةنايصز هدتناب هج هيكل يبا كا فقع
 تمعقوو  ةوبللا ىئاود ترسثتنا ارو هل كارتسشالا عقو هريغ هب ىج.ت واف هلق ءاسدنالا

 دحا عديل نوليلقديىحت باتكلالها هبرش رسشبو هنمز برقامل نكل ةنتفلاتماقو ةهبشلا

 لعافلا ىنمع ليضفت مسا 6 دحا اناو ) ةمصعلاىلو ىلاعت هللاو ةهبشلا عقت الثل ةوبنلامهن»

 ماعلا رفكلاىا ( رفكلاىبهللاو> ىذلا ىجاملا اناو ) لوقنملا نم .هناب ىتايساك لوعفملاوا

 رابخالا مددصق نال لوول ىلإ ةلغلا يجدر دورنا لشرب نيو هانعسالا ترقي لطب يطلعوا
 ناسملتلا لاقو هيدل سدللا نهال هيلا هدوعب لاس لف ةنع ةرامع اهريمض نا عم هيقيش وع

 ىورو اسهذمو ادقتعم نوك. ىت> هب عرمضتلاو هلسصا بهذي هاثعمو ازذكل دهمان

 ىا( رشاحلااناوإ ءالجاوايبس و الت ةرفكلا سفن وا ةرفكلا نيدريدقتلاف رفاك عم ةرفكلا

 دا رفالا ىلع مهملا رسمك وءابلا فايف ( ىدقىلع ) ل وهل اةغيصب ( سائلا سثح ىذلا» عماجلا

 ظ
 ؤ



 ظ عم اهدا و لبق اذدكا يقال ىلع ا هوط.ض اذك ىووالالاق ةيثتلاىلع ملاحق

 هنع قشن نه لواانا كثب فادح ليادب ىربق ن# ىئابقو ىروهظدعو ىر ' | ىلع ىا ناهد ولا

| 

 ا

ٍْ 
 !١

١ 

 ىنآلا ىا (بقئاعلا اناو ) هلوق رباغي ىنعملا اذهبو ةنسلاح رش ىف ىوغنلاه رك ذاك ضرالا

 دعب فماخ نم لكو ءايدنالا رخا ىنعي بقاعلا حاحصلاىفف ىن ىدعب سبل ءايدنالابقع

 ىلع ىنعم لفو نورخ الا نواوالان< ثيدح ىلا راشا امه عمجابو هيداع وهف ءىش

 ساناارمش# ىذلا رشاخلااناو ةياور ةداهشب ىأ ىدعب سلو ىو نامزو ىرثاىبعىدق

 هللاءامسدقو ) لحق ال ديك اتاك بقاعلا اناو هلوق نوكفءريغ نود هتلم ىلعو هفاخ

 ةءاكح هلَوَس ىا ( دجحاو ) هللالوسردمحخو لوسرالا دامو هلوَش ىا ( ادم دءاتك ىف

 ردصم ( هل ىلاصت هصئاصخ نثق ) دمحأ همسا دعب نم ىنأي لوسرب ًاريشمو ىسع نع |

 نيمضتىا ميلادبدشتب (نمضناال هيىلاعتو هئاحبسس هللاهص> امث ىا هلعاف ىلا فاضم

 هيأع هب ىديام ىا )»ع عا 0 هلماللعامهن ا عم نارتو دا وحن نم ىا (ءءامسا) هنا .س هللا

| 
 ١

 ركذ لالخ ىا 6 ءركذءانلا ) لخدافىا ىحلدلا لداىف عق وام واولابال ءاقلاب ( ىوطف )

 | اماف) ميقتسم طارصيلا ىدهتا كناو مظعقاخ ىلعل كناو هل وقك ( هركش مظع ) لكلا

 ا رج ملقم ردع! ةداناؤ- تن ون هتداقال ىا ( ةغلانم ) ليضفتال ىا (لمفاف دا همسا

 | مله غلبإ ىلا. ىف نحف داب اك هغلاملا عيص ند سشدل 1 الاو لومشلا ةدافال

 م دمحاةرثكن م ) ةغلامالىا 6 ةغاابم لعفم دممو ١) هنم ذوخام ىا ( دمحاةفصنم )

 ا ريثكتلل هنانس راشعاب عوضوملا ديمجحتلا وه ىدذلا هرد صم نه ةدافتسملا ةيدومحلا ىا

 ةيمعتلا دسعاوق ىلع ليدبتلا قي رطب ىنعي ميم دما مال فلا ملاىف لاق ثيح ىماجلا

 عماجا باتكلااهناف مسو هيلع ىلاعت هللاىلص هيلا كلذىف هبةراشالاناو دمت ىنءلاريصف

 0 حش همظعا اا 6 دمح نم لحا مسو هيلع ىلاعت هللا ىبص وهف ) عماللا بادللاو

 دّمحمو دجحا ىباعملا بت م رمان و فل هيقث همر 1 ىا سكن مضل ا دمحن نه لخفاو )

 ناينضملا نوكينا دعببالو اشوشم ارششنو افل نوكيف ركذام سكعب خسنلا ضعب ىف طبضو

 هلو داريو لوعقملل ىنيدقو لعافلل ىنيدق لدعقا نال هدحو دمحا نم نب دافتسم

 قيمالعاو اًضنا لعافلل هنوك لمتحا ناو لوعفملاىنعع هردصم نول 7 ادج (نناقفافكلاو (

 نيدومحملا دححا وهف ) لاما ةياسهن و لامكلا ةباغ تغلب“ هيف ةيدومحلاو ةيدماخلا ةفصنا

 ءاي حتشب 6 هل متيل ) نيدلاءوسب ىمسملا ىا ( ةمايقلاموب دحخلاءاول هعمو نيدماحلا داو
 ةنعتف قون لاطلشالا+ياب عرفا ةزاهتقلز و ادمطلا لاك" لاوهملا -ةغلطن* ىاؤز و ”ةاترشكاو

 ةصرع عمج ءارلاحتشب 6 تاص رعلا كلت ىف ) رشتنتو هتديه رهظن و ىا لعفتلا بان نم رهذتيو

 ةغلابملل عمو اهتحاسو رادلاءانف نم هيف ءانبال عساو عضوم لك لدالاىف وهو ءارلاز وكت

 عما هجو نوكي نا دعسالو اهفتاوهو ةمايقلاموب تاما قه:هب دارملاو تافرعىف اك

 (وه)



 ظ ٠ 07ا 4

 اناقم كانه ةنوك ةديبأو”) "قلدتلال ةماعلا ع1 ا6يدح] ,ةفطنو )ل: دلاب ةطاوستع_ هم نعمل ناره
 نولوالاهيف هدمحم ) ادومم اماقم كبر كثعس نا ىسع هلوش هءاتك ىف ىا( هدعوامادومحم

 ىا ( هيف هيلع ) ىلاعت هللا ىا ( حشو ]) ةصاخو ةماع ىا ( مهل هتعافسشب نورخ الاو

 طعب ملام مالسلاو ةالصلا هيلع لاقاك ) دنا ىنمب ةدمم عمح 6 دماحلا نم )) ماقملا كلذيف
 ( نيدامناب هئايينا باتتكىف ) مهفصو ىا ( هتما ىمسو ١ نيملاعلانم دحا ىا ( هريغ
 ىدبع هللا لوسر دمحم اهنف ابوتكم دم لاق ةاروتلا نع 2 بعك نع ىرادلا ثيدح ىفاك

 رفغيو وفعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب ىزهتالو قاوسالاب باخسالو ظيلغالو ظفال راتخلا
 ءارضلاو ءارسسلا ىف ىلاعت للان ودمحننودامنا هتماو ماشلاب هكلمو ةببطب هنارحهو ةكمب هدلوم

 ءاح اذا ةالضلا نولصي :سهشلل ةاعز :فرلش' لك ىلع ةثوربكياو .لزنم' لكف هللاز دنع
 ءامسلا وجىف ىداشي مهيدانم مهفارطا ىلع ن واضوتبو مهفاصنا ىلع نورزأتب اهتقو

 اذاو ىا ('قيقح ا)لحنلا ىودك ىود ليللاب مهل ءاوس ةالصلاىف مهفصو لاتقلا ىف مهفص

 | ( دمحاو ادمم ىمسي نا ) ريد ةدو#ت بتارصو ةديمح ٍبقانم نم قا هحنم اع صتخا

 نيميسولا نيميظعلا ىا ( نيمسالا نرذهىف مث ) هتيدومح ةب رهظاو هتيدماح ةيرثك ال ىا
 لام ىلع ةلادلا ىا ( هتايآ عئادبو ) هتايصوصخ بئارغ ىا ( هصئاصخ بئاج نم )

 ( ىح همسا لج هللا نا وهو ) هتامارك عاونا نم رخا عون ىا ( رخانف ) هتافص

 هكراشب الئثاىا ( هنامز لبق دحا امه ىمسي نا ) ةردقلاب عنمو هبيبح ىمسا ظفح ىا

 ىتا ىذلا دمحا اما ) ايمس لبق نم هل لعجت مل ىلاعت هلوق هيلا ريشك هناش واع ىف دحا

 ماللسلا:امهيلغ ئقسعو * سوك ( ءاشالا هنأ ترلثباو )/!لجنالا وت نم ان(: بتكلا ف
 دحاهب ) ىمستب ةخسنىفو ( ىمس نا ال هتردقو هتدارابو ىا 6 هن #5 ىلاعت هللا عنف 2

 ىتح ) ةيفصولا ةيسسن ىلع ىأ ( هلبقوعدم هب ىعدبالو ) ةيملعلا ةهج ىلع ىا ( هريغ

 ىأ + لاقل -كفرقف .نفا)ا ىو ود ءابتللا# سالضتلا دعاومالااراعتطر (لا بلا لك دنإلا
 ةودنلا ندعميف ىروصت ىا «كشواا هامسم ةقيقحىف ركفشلو مسالا در ىلا رظن نم

 ضعبأ مقو منازل ال مط سنن عم نامسالا هدنع ىوتسف ةلاسرلا عبنمو

 توحاملا هلالانيب و نيملاعلا هلانيب ةيوستلا نم لوقنملاو لوقعملانم ةيلاخلا لوقعلا بابرا

 تاملظلا ىوتست له ماريصللاو ىمءالا ىوتس لهلقىلاعت هللالاق اذهل و نيطلاو رجلا نم

 صفح ونا ظفاحلا لّقنو باوصلا وه فاؤملا هركذ ىذلا اذهو ىاضطنالا لاقرونلاو

 ىلاعت هللاو ةيحدنبا هاهودقو لاق مث دحاب رضا ةيمسآىفال وق ىريشقلا نع ىراصنالا

 مسني هخسن ىو ( معمل )ث ىح ىا ( اضيا دمح ) دا ههساكو ىا (كلذكو) معا

 هدوجو ليبقإ مهريغو نايهرلا رابخاب ىا (عاشنا ىلا مهريغالو برعلانه دحا هب)

 رخاآىف ناشلا ماظعىا (اتننا) هتدالو نامز ليبق ىا (هدالبمو مالسلاو ةالصلا هيلع
 مهءانثإ برعلانه للف عج ىا (موق ىمسف دمحم هوسا) لسري ىا ( ثعس]) نامزلا
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 هه 2

 | (هتلاسر لمجي ثيحمعاهللاو) كقارغسأا ىنلا "ىتعب هايا ا 0 عنا را احر كلدب.

 يوك وج ( ة>حيحا نا دق ) هذالايم لق دمحم نومسملاى ا: ( مذ) هنالاسر اوف

 ةيسنأ ٠ ٠ةزمهلا تسب (ىءوألا) ىءموموناو ىباادبع نبا ةباحصلا نم هدعو ةلدهم هرخافف

 3 ىدخحا (ىراصنالا) حافل حتش ( ةملسم نب دمشو) راصن الا نه ةلينق ىلا

 (ءاد نيدمحمو) هريغو ئمشلا هر د اظخأ مهند هدعقو هني دملاب تامو اهريغواردب ءفهش

 ةدحوم ءابس هد. .كك هحعسأ ىفو ةدودخم فلا اأهدعب ةلمهم لاد ديدشاو ةدح وم حش

 نايفس 06 دمحو) نوكسف 0 (ىركلا) 0 0 هدلعو ةدودم ءارؤ

 ةخعسل فو قال نوكنو نيعلا 3700701 مع نب هيغل ٍس 6-0 ىاسملتلا لاق

 (ىعاز> نب دمحو) ميسا مهب ( ىنمحلا) ناكيلتاءوبلع صقل ةزمطإ م ءاخلامضب نار“

 فذصملا ىلع مهضعل دازو (مهلعباسال) حافف م ذب (ىماسأا) ةمدعملا ىازلابو ءاحلا مضي

 نوهحلا ةغمصل (ىمس ن*) لوانا ةخسنىفو «(لوا لاهو ) اهركذىف ةدافال رخا ءامسا

 نعلا لهاو ىا (لوشتنعلاو) ىمقلا عشاج ناىا (نايفسن د دمحم ) ىحسأ ةخحسأ قو

 هب ىج سما وه ىا ( دمحلان دمج ) لب 2 نءلابنايقس نب دمحم ةخسن ىفو (لب) نواوش :
 هريغو ىووتلاك نوققحلا هطمضام ىلع مب 5 ءاهلعا نوكسو ءابلا مخ دمحعلاو الوا. ١

 لك دع وعنمك دمحم سوداقلاىفو يحب و 0 ىرخاىفو مهملا مضو ءايلاحتشب ةخن فو ظ

 ةيمظع ةل.ق ىازلا نوكس سو ةزدهلا حنش (دزالان مزز دردصم دا ىورو ىناسملتلا لاق !

 ( ةوبناا ىعدي ن ادب ىمت نملك ىلاعت هللا ىححمث) عئاشلا وهام ىلع عباسلاوه نوكيف نهلا ىف ْ
 جراداقلا خب نمزاىاا ( بيست هيلغإاروظي وا) هعشو يا. ( هلدحا اهبعاديوا): هيف :ى) ظ
 (هصاىفإ هنامز لهانم ىا عادحاإ) كشلاىف عقوبىا ىلوالا فاكلا رسكب (ككشب) |

 ةيدمحلا ىلع ناتلادلا ناتمالعلا ىا ميلا حتفو نيسلا رسكب (ناتمسلا تققحنىت>) هناشىا ْ

 نيشلا دعب ءايب ناتميسلل خيسنلا ضعب: ىفو ( ملسو هيلع ىلاعت هَل ىلص هل إ ةيدمح الاو |

 ى اطنالا هطيضو رداتملا وهام ىلع لعاعفلا ةغيصلا تقق#أو اذه لوالا باوصلاو ا

 هض راعي ىا ىازلاحتش ع عزان و) صهاظلا فال> وهو لوهخ لا ءانب ىلع ءاحلاو ءاتلا مغ

 ريغ نم هسفن ىا (ثيدحلا ىف ) نييف ىا لوهجملا ةغيصب (رسفن) ىبس ىبر هليزي ىا |

 ىا (رفكلاو#< نوكيو) هلو هنيباك لمتحم لمم هوحمنا هتباغ هريغ ريسفتى لا جايتحا

 4(هتما كلم هغلس هنازب لوهخلا ة ةعمصل (دعوو) اهنم ىل .ىوزام اهكلم غامبس :ىت أ ناو ناو |

 ّْ ٠ ماللا فينو ةمومض» محب ( حالجلا ننا) ةنكاس ةيتخم امهننن نيتلمهم نيئاح عتقوأ :

 ت3

6 . 5 0 

 ١ واولارم كك ىازلا م 2 (ىوزامو) هتامح ماياىا «برعءلادالبو ا 1 نماماز هرئاباهذ ا

 : اه-راغم و اهف راشم ا ضرالا نكئىوز هللان ا درو (ضرالان نمهلزب عمكجو ضد ىادذ
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 ولا ( لوك نأ امأو لوش نأ مد (نوكيوا) اصاخل وادخل وك |روقا ىف هنأ اتطفا 3ك

 ةنمزالاو ةئكمالا عيمج ىف ةلمو ند 7“ َكِلِع ةحطاق ىا © ةاغلاو روهظلا ىنمم اماع |

 لوسرلا ىلاوإ قا نيد ىلا ريمضلاو هيلعيو هيلغيل ىا 6 هرهظيل ىلاعت هللالاق 5 ) |

 ديلا بوتر طال ناهتر 6 اهتلواةةرخلمس يلج رويال هزم ئارا دن نار ظج قالا |
 هنا ) ميعاوباو ىتهيلاهاورام ىلع ىا « ثيدحلاىف هريسقت درو دقو )) اهئاطاس لاطباو ا

 اوهتنينا اورفك نيذال لق ىلاعت هلوقل ىحدلا لاق ( هسعبتانم تائيس هب تيح ىذلا |

 لم<ناىلوالاف مالسلاو ةالصلاهيلع هل صت#ريغماع مكح اذهنا هيفو فاسدقام مهل رفغي |

 هلوق ةداهشب رئابكلا بانتجاو تانسللا مظعم ىلع عابتالاو رئاغصلا ىلع تائيسلا |

 تائسسح مهتائيس هللالدبي كئاواف ىلاعت هلوقو تائيسلا نيهذي تانسحلا نا ىلاسعت ا

 رشح ىذلا رشاحااناو هلوقو ) ةلملا هذه صئاصصخ نم ةلدخلا هذه نوككنا دعسبالو |
 لش م انه لوصوملا داز هنا الا هانعم قيقدتاو هاننم قيقحت قيس دق ( صدق ىلع سانلا أ

 * هرد.> ىما ىنتمس ىذلا انا * ىلع لوف قاك ةسفشن نع رايخالا هدصق نال همدق ىلع ا

 نو الا قاخلا نسانلابادازملاف ( ىدهعو قام ىلع ا ةلوق هيفا اضياانه هداغاو ||
 نا ىلا ءاعا هيفو هدهع ىلع نوكح ىا ( ىن ىدعب سل ىا لب هلوُش هيب هذعب ا
 هللالاق 6 هلو قفو ىلع مكاحو هلسد ىف لاق اتركي هلوزن دعب مالسلا هيلع ىسع ١

 ىا فاقلا حتشب 6 بقعدلال ابقاء ىمسو ) اهحتفو ءاتلارسكب (نييبلامتاخو) ىلاسعت

 ةدءدعصملا خسنلا ضع ىف ديرو ريذلا كسلا م كاسل ءاحو 4 ءامدن الا نم هريغ ( فاخ

 سانلا سدح ىا ى دق ىلع ىءم ليقو َى ىدعل سل ىذلا بقاعلا انا حيحصلاىفو ب انه |

 ١ ( ساثلا ىلع ها و ىل اعت هللا اق .) ىدنع نمضحمو ىنهدهشع ىا ( ىقدهاشع

 اعلظماو نير ىا © اديهش مكياع لوسرلا نوح 0 مهياع ن.دهاشوا مهل ىريخإت ىاا

 دافملا هيلا صاظا فلاخم اذهو ىحلدلا لوو عقد انررو ىذلا اذهبو انممو كد وابكا

 مالكلاىف ماللا ىنمع قاتدق ىلع نا ىلع ماللاب تناكل مز6 تناكولو ىلعب ةيدعتلاب اهيف '

 4 ىمدق ىلع لقو انه خسنلا ضعل ىف ديزو م كب دهام ىلع هللااوربكتلو نق هلوقك

 ىعاقمىف ىمدشت ققحنو ىربق ن م ىماق مدقت و ىم دق قيس ىا )م ىفاس لع ( 2 ىلا

 توافق ىلع. بترتم مدقت بتارص ىا ( مهب ر دنع قدص مدق مهلنا ىلاعت هللا لاق (

 اذ ىا ىمدو ىلع لبو ) ميماقم رد ىلعمهفوقوو م4 ردنع مهلاح ىف مهأ 100

 ىمع دق ليقو ( ةعافشلا ناط ىف كلا ناواحلاب الا كن )ع هم اءقلا ىف كاف نوءمت< ىا ىلودعو

 ةلزنااو كرقلا مهل 7 2 دلا 3 ققءاط راد هو ىتعل اتم ردق ىلع ىا 1 ىتاس ىلع

 ةريثك ءامسادلنا عم ىا 6 ءامساة سمح ىلهكلوق ىنعمو ) ىتاس ىعدقلبقو ةخسا ىفو ىقعلا ىف

 اهمجاب ىا (ةمدقتملا بتكلاىفإل ةروطسمو ةروكذماهعيمج ةسخلاىا (ةدوج وماهنا لبق)

 ( ةفلاس )| مثالا نم 2 ءايفصألاو ءادن الا نم ءاملكلاد 6ع ةروهشهو ىا 6 ملعلا ىلوا دنعو (
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 كىا ( ىور دقو ) اهب هيبنداراعب ىا ( لعا للا ز3.اهسيرل يو اذهل ملقا فلآ |

 فيسنع :عاضو وهو ىميتلا ىحكىبا قي رط نم هيودىم نا ريسفن فو ميعن ىبال لثال دلا ىف
 ةخساىفو ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىيص هنع ) ليفطلا ىلا نع فيعض وهو بهو نبا
 ةجمحم سيل ددلا موهفم نا ىلع روهلا ( ءامسا ةرششع ىل ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةلمسنم ىا ( اهنم نك ذو ) ءامسا ةسم ىل ثيدح نم قبسام نيبو هنيب ةضراعمالف |
 ايي هوني نايت هانم نابي احتيظا وا قددوساك ا ىازا( 45 داككي قيروراهلم ءريسبلا |

 ةعقاولا فورا رك ذب ءامعا ( ديساب سيىفو ىداهاب ىهاطاب هنا هطريسافت ضعبىف لق

 هطىف هريدقتو سيف ءادنلا ءاي ميرصت عم هنا هتباغ تافصلا كلت ىلا تايمسملا لئاواىف |

 ريبخادبعنب د ندرلادبغوبا وهو حتفف مضي ( ىماسلا ١ ليوأتلا اذه ىا ( ءاكح) |

 رفعجو) ىمومن بدم ىفوصلا ليلجلامامالا وهو ( ىطساولا نعال قئاقحلا ريسفت بحاص
 لها ةئارباك ١ دحا رقابلادمم مامالا نبا قداصلا رفعج مامالاوهو اضياهنعو ىا (دمم نا

 ريغلاكلذى ا ( رك ذف ءامماةرسشع ىل ) ىكم دمحم ىباريغىا ( هريغ رك ذو ) ةوبثلا تدب

 بقاعلاو رشاخلاو ىجاملاو دمحاودمسىهو 6 لوالا ثيدحلاىف ىتلا ) ءامسالاىا ( ةسمخلا )
 لاق ىطدلا ريسفتاماو لا ( ةمحرلالوسراناو ) رخالا ةسمخ اناس ىف ريغلا كلذ ىا (لاق)
 دقو اذه مارملاىفاني هناالا ماقملا بسانب ناكناو وهف السيم دهاجم نع دعسن ا هاوراك |

 ىا ( ةحارلا لوسرو )١ نيملاعلل ةمحرالا كانلسراامو ىلات هللالاقو ةادهم ةمحر انا ءاح |

 ةفلكلا فن ةجارلاب دارملا نا رهظالاو ةرخآآلاو ايندلا ىف ةحارلا ةرلا ىلع بتزتيمل ١
 مهيلعتناك ىتلا لالغالاو مهرصا مهنع عضيو ىلاعت هلوقل ةمالا هذهنع ةقشملا عفرو |

 نيدب مكيلع مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو جرح.ن٠ نيدلاف مكيلع لعجامو هلوقاو |

 ديدشلاب را وهو ةمحلم عجةلمهملاءاخلا رسمك و ميلا حتشب 6 محالملا لوسرو ) زئاجعلا |

 لوسراتا السم هنع دعس نا هاور امف دهاحم ظفلو هعضوم ىهو لاتقلا ةكرعم اهلصاو |

 'ىلع لاق همن نمو اهب رومأملا .ةدهاجلا ىلع هصره.اهيلا.فيضاو.ةمحلملا لوس رانا ةححرلا |

 ودعلاىلا انم دحا نكي ملف لس وهيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسرب انيقتا سأبلا رمحا اذا انك |

 ءبرحو ةايلوال لس وهذا ةمحلملا لوسرو ةحرلالوسر هنوك نيب ضراعتال مث هنم برقا |
 ةمشنوءادو نينم ٌؤمللةحرو ءافشنا رقلاكو نيب ودحملل ءامدو نيب و. جمال ءاملنااك هنادعال

 تناكهتمحر لعلو نيصاعلاو نيعيطملل ىا اريدنو اريشب هقح ىنىلاعت هللالاقدقو نب ربكتملل

 ىضغ ىتحر تقبس ىننالا مالكلاو ىسدقلا ثيدحخلا ىف لاق ثيح هير قالخاب اقام ةلاغ
 رافكلا باطخ لاح راذنالا ميدقت ىفانيال وه و مومعلا ماقمىف ريشبلا ميدقت هيلا ريشباك ١
 اولاق برعلا نم اموقزا ىورو قاسماتلا لاق لماتف فيوختلا ميدقت لحلا كلذىف ديفملا |

 اهي ثوعبملاةمحرلاىنءم اذهف © رخ آل قتثا كاذ لاقف فيسلاب ىلاعت هللانانفا هللا ل وراي ظ

2) 
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 وهو رمش هب حرص م لعافلا ةغيصب ةروسكم ءاف ديدشتف حتتفف مغب ىفقملا ةخسل ىفو

 ( نييبنلا ) توفت ةخسن ىفو اهفيفح ةخسن ىفو ءافلا ديدتت ( تبفق )ا هلوش بسنا

 ىئاذاف نييبنلا رخآ هنا ىنملاو بهاذلا ىلوملا هب ديراوا مهيده تعبناو مهدعب تِْج ىا

 فصولانا مهويف اناسرب مهراثا ىلع انيفق مث ىلاعت هللالاق ىملدلا لوقاماو هدعب ىن الف

 ىا 6 عماجلا ميقلاو ) ر وسكملا ءايلا ديدشتب ( ميقاناو ) كلذك سيلو لوعفملا ةغيصب

 ضعب طخ ىا ( هتدج واذك ) لئامشاا نيسحنىفلضاوفلاو لئاضفلل ىا ( لماكلا ) ريخال

 قب رطىف ثيدحلا ةيأ نم دحا نع ىا « هوراملو ) ءاملعلا ضعب فينصت ىفوا ءاملعلا
 ثيدح ةياهناا ىفو سودرفلا دنسمى هدئسإ ملو هس ودرفىف ىمادلا هاور نكل ءابنالا

 ىاءارلاو ةزمهلا حّتش ( ىراو ) ميقتسم نسح ىا ميك كقلخو ميف تنا لاّةف كلله قانا

 ةحوتفملا ةثلثملا ىا ( ءاثلاب مف هياوص نا ) نظاو ىا ءارلا حتفو ةزمهلا مغبوا بهذا

 دسمان رك ذأ" ) ىطءلاوهو مثاق نع لودعم هنال فورمعم ريغ وهو ةمومضملا ىاقلا دعب

 ذوخأملا وهو ةثلثماب منق ظفاب هنع الوقنم ىا 6 ىنرحلانع ) كلذ دعب هركذ قآيس اك ىا
 ىذلا ىا ( ريسفتلاب ) ظفالا ثيح نمىا ( هيشاوهو ١ هلوَش هيلاراشامك عملا ىنمم مثقلا نم
 ناتياورلا نوكت نا دعببالو ىباخلا همالك نسحتساو لماكلا عماجلا هلوق نه ابرق قبس

 نوكي دق هلا عم اهريغ فيحصتو اهباوص ديفبال ريسفتلاب هيشا امهيدحا نوثو نينتباث

 هتيعماح و هلامكب الا نوكيال هتماقتساو ءىثلا ماوق نا ىلع ىنملا لصاال ىنءملا لصاح ريسفتلا

 ةيتحتلاب ميقلا ىا 6 اضيا عقو دقو ) هلوق انررحام ىوّشوو انررقام ديؤيو هتاذ دحىف

 ثعبا مهللا مالسلا هيلع دواد لاق ) فنصملا ةياور اهنمو ةيضاملا ىا 6 ءايدنالا بتك ىف ١

 ةعاطلاىف روتفلا ىا 6 ةرتفلا دعب :) ةرفولا قي رطباهموقم ىا ( ةنسلا ميقم ادم انل

 تنامهللا دراولا ءاعدلا رنسفاك موقملا ىنمع دراولا ميقملا ىنعب ىا ( هانم مبقلا نوكي دقف ١

 ةثاثملاب هانعم هلوق ديسقتىف ىدلا دعبا دقو اهعدمو اهميقمو اهموقم ىنعع تاوعسلا مق

 ةعيس ) روطسمو رو دم ىا نارةلاىف ىلمالسلاو ةالصلا هيلع هنع شاقنلا ىورو )

 ىأي مالسلا هيلع ىسع لوقوهو ( دمحاو ) هللالوسر دم ىلاعت هلوق وهو 6 دمت ءامسا

 امهناس ق.سو امهيب نيخأتو ميدقت هذءسأ ىفو ( سو هطو ) دا همسا ىدعل نم

 ماقال هناوىلاعتو هناحبس هلوقىف اك ( هللادنعو اذ اهروس لئاواىفىا ( لمزملاو رثدملاو ١

 مئاخلا و لوسرلاو ىبنلاك ة ريثك ءامسا هبف هلفالاو اهترهشل اهيلع رصتقا هلعلو هللاهبع

 (ثيدح ىفو) كالانه هلتافص ىلع لديامت كلذ لاثماو ميحرلاو فؤرلاو زيزعلاو صيرخلاو

 ( ىه هنع ىلاعت هللا ىذر ) نيع لو مي مضي ( ماعم نب ) ريغصتلاب ( ريبج نعءعا) تبان ىا

 (متاخو دحاو دمحم )) ريمضلا ثينأت ربك ذتلا هجولعلو ةّتس ىهاظلا ( تس )ىلامما ىا

 اهئاعم قبس دقو وحلا نم لعاف مسا 6 حامو رشاحو بقاعو )) اهحتفو ءاتلا اويتكإلا

 - هاور 324 دونا" دي هللا وخر نرد الا ىسوم ىا ثيدحىفو ) اهيئابه نمض ىف
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 انهكأ ودمي 16 لوقيف ) ةدديتما ا: ( ةفايتا' هكفنانل مسي :مالسلا و:ءالصلا هيلع ناك هنا )
 افقلاك مهل عبتملاو ءابدنالا رخآ هانعف .ىلوملا بهاذلا ىا ةددشملا ءافلا رسسكب ( ىنقملاو

 6 ةبوتلا نو ) رشنلل ثعابلاو رسشحال عماجلا ىا ( رشاحلاو ) ءافقدقف أيش عبي ءىش لكف ظ

 | ةلصاح همالا هذه هبوت نالوا هنيد لها نم كك عج هدب ىلع بوب هلا ثنح نه ىا |

 رومالا باكت راب تناك اهناف ةفلاسلا مثالا ةبوت ىالخم ةمالعلانم اهعّدبامو ةمادنلا د رحع

 مودلاىف ىلاعت هللا رفغتسالىنا ىراذسلا ثيدل ةبوالاو ةعجرلاب ةبوتلا ريثك هنا وا ةقاشلا |

 ءاحلاو ميلا حتشي ( ةمحاملا ىنو ) هللا هذه رخاىف قاغنم ةبوتلا باب نالوا ةيم ةئام ٌْ

 تاياور ( ةحارلاو ةحرملا ىوريو ةمحرلا ىنو ) فيسال تعب هلوقكوهو ميظعلا لاتقلا

 اههوجو ىتأبس اكىا ( ىلاعت هللاءاشزا حيم ) ةروك ذملا ظافلالا نم ىا ( لكو ) عبرا

 ةمحرلا ىن اماو ) ىننال عبتملا ليقو هنايب قيسدقو 6 بئاعلا ىنء» ىنقملا ىنعمو ) ةروطسم

 ةمحرلاو ىنعي ( نيملاعال ةمحرالا كاناسرا امو ىلاعت هللالاق دقف ةحارلاوةمحرملاو ةبوتلاو

 ىلاعت و هناح.س ىا ( هفصو اكو )إ ةب ولا نع ةييستمو ةحارال ةئمضتمو ةمح رملل ةفداىم

 ةثعابلاو ةحارال ةيحوملا ةحرلاب انوعنم هنوكل ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىبلا ىا  هناب )

 باتكلا مهءاعب و ) ةيصعملا سن دنع هتما رهطب ىا ( مهيك زب ) ةح رمال ةيضتقملا ةبوتلا ىلع

 6 ميقتسم طارصولا مهيدهيو ) ةبوتلا ثعاوبو ةمحرلا بابسا اهلكو ةنسلاىا ( ةيكملابو

 .ميلح ميرك ةفاك نيصاعلا ىلعو ىا ( ميحد فؤر نينمؤملابو ) ميوق نيد ىلع مهلديو ىا

 روفغم ىا ( ةموحىم ةما اهنا هتما ةفصىف ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىا ( لاق دقو ١

 فيعض دنس امهنع ىلاعت هللاوذر سابع نبا نع ىنكلاف كاملا هاور اماهيلع باتم اهل
 حيت دنس ناعالا بعشفف ىقييبلاو كردتسملا يف. احخلاو ىناربطلاو دواد وبا ءاورو

 لزالزلاو نتفلا امندلا ىف اهباذع اما ةرخ آلاىف باقع اهيلع سيل ةموح م ةما هذه ىتءا
 ثيح اعبت مهريغ قحىفو ةلاصا مهقحىف ىا 6 مهيف ىلاعت لاق دقو ) ايالبلاو لتقلاو

 هيربلا ىلع هفاك اهبوا ةمحرلا تابجومي ىا 6 ةمحرملاب اوصاوتو ربصلاب اوصاوتو ل مهيف لزت
 مارك الا هجو ىلع ىا 6ىلاعت هبر مالسلاو ةالصلا هيلع هثعبف اًضعب مهضعب محربإ ىا )

 ناذع نم رافكلل ةحر وهذا ةماع-ىا ( نيملاعلل ةحرو ) ةصاخ ىإ ( هتمال ةحر ١

 مهتاقحتسا بسحب مهموهعو مهصوصخمب ىا 6 مهب امحرو ) رادلا هذهىف لاصئتسالا

 ىا ( مهل ارفغتسمو ) ةح را لازنتساىف اغلاموا ةمحرلا راهظال افاكّم ىا ( امحرتمو ١)

 هللا ىا ( لمجو ) ةوعدلا ةمال نانميالا قيفوتو ةباحالا ةما بونذل ةرفغملا انلاط
 اهمنوكب ىا ( ةحرلاباهفصوو ) ةمحرلا ىنهنوكل ىأ ( ةموح مب ةما هتما ) ىلاعتو هناحبس
 ةيموحرملاو ةيمحارلا نيب نوعماج مهف ةمحرلا ىن هنوكل مهنيب ءاحر ىلاعت' هللالاق اك ةمحار

 ( هيلع ىتاو ) ضعب ىلع مهضعب محرتي ناب ىا ( محارتلاب اهرماو ا هلوق هيلا ريشي اك
 ىتلاو ةخين ىفو مهيلع ىلاصتو هناحبس هتمحرل اببس نوكيل هيف غلابو محارتلا

 ١ اهلع )
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 ناكيحمألا هأ 0 4 اوخملا هدامع ند بح هللانا كلن . ةهللرلا ةيئقارب اع انهبلع

 دوادوبا ءاززالخلا ثيدحىف ىا( لاقو ) بي لدب حرب ظفل هناالا ديزن هماسانع

 ضرالاف نه اوهحرا ن>رلامهت ري نوهارلا ) صاعلا نو رمت نب هللادنع نع ىذمرئلاو

 كلف اطلاق قمرا نر قل الا ذا نان اان ندد عفرلاو مزملاب ( مكح

 ةءطقوا نمحرلانم ةن>ش ةحرلاو ىذمرتلا داز ءامسلاف دو.عم وهنموا هشرعو

 خاج اال هفاقح ةقدل لمو علام لاهله دطل] ايلول لح لا قل كو ىلا

 دنع ةحيضريغ هدرئاسا نكل ةياورلا بابرا ضعبا ةيلوالاب .لل-بلسه ثيدح وهو

 ور«نا هالو٠نع سوباق ىنانع لاش نراعي ناطاشمتلل عاطقنال ةياردلا باكا

 هب كغبام ىلا ةراكاف ) ةعاج نع دعس نبا هج نااما لعام اةمحلملا ْى'اةناوزرأ انلاو (
 حوضوو ةحاطلا تورثو لاقملا عاطقنا دعب فيسلا برضو ىا 6 فيسلاو لاتقلان

 ةراشالاوا ةياورلاهذهىا ( فواد هلع ىلاعت هللاىبص ) هييس لادا لاح ةدحملا

 نيقئانااو رافكلادهاح ىنلاهااي ىلاعت لاق ةرصص ىعدملا حيحصت ىلعو ( ةحبحص )

 ةعدماتلاو دخلا .) ىموم نا ثيدح لدم ةش د> ىورو ]) مهيلع طاغاو

 ا ىورو ماللاى و 4 وتلا و هج رلاىو 0 هش دع كاد قرا ئا :4 هو ( كك اء

 لاقدنا مالسلاو ةةلاصلاهناغ هدب دح ىف ١ ةارمسام نب سأ و ع ل الدلاىف ميعأ ىناكىا ( ىنرألا

 مةلاناف ءاطعلا عا ون ال ىنعي ع عت ىا 0 همام 14 مقتنا ( ةذع سن اكمل ع ( لاف كله ىناتا

 0 نموه و هلهادنع ىا « مونءءمالسلاو ةالصلاهيلع هتم لهاىق وه مسا ( 5 ىاعماذهو )

 ريذعالاما عيالاو ايات اذو اضيا م هيلع ىلاعت هللا كأي هلا ,ٌَ مكاو سايعلا

 ىلاعت هللا ىبد ىنلا م مقو لاق من ةلملا ق رتفا دو ناكو ةمازلا لمشدب هللا 5 وا هريغ ىف قر تقام وا

 اهاجوودذاو دز سهير ةلها ناو كاما فانك ممكنا حيحصلاو

 ىلاءث لاق عرشلاو) اريدنو ارمدمو اذه كانلش رانا ىلاعت هل و5 ىف ىا (رشملاوردنلاو)

 ِْ لاق 1 نياق ( دوهشمو دهاشو ىلاعت هل وها ق.سام ( دهاشلاو 0 ربدنو ريشا عءاح دف

 517 و ؟ءاحدقل 0 5 01 0 9 اد.يش 0 ىلع كلانء>و ىلاعت

 يشفع

0 

 | هلوقددؤب مقلاو ىورب( ريخال عماخلا) فاقلاحتش 6 موئقلا و )ىف رْخا يا( لاق )ءاطعالا وه ٍ

 1 ىهذلا اهيف نة ددنال دلق رس ةل2تيمسهب و بلطملا دنع نب كرراذلا قيقشوهو مو هيلع |

 1 ىلع سابعلانب مق

 ١١ نعوذ( مالال للا فاللاعلا طبل ةلاقلا نما تءاجكقو', كاش الارامل ينو تارا! «اركان

 | هلوءاىا 6 نارقلايف إ) ةمالعلاىهو ةحس عجدلوا رسكب 6 هتاممو ١ هيلع ةيلاغلا تافصلا

 || مدان ركنات: ئونتإ)ا هيادل ة فيلم: ةؤودعم اهل + ىاذ ( .ةريتكم لع )هيلا بنتام هيف. ةعولمللا ةقيلسملا
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 عم هيف ةروك ذم ءامسا ىف مالكلاو نارقلاف سيل اذهنا هفذا قح دعو هيفو نهيف
 تفلصاا :قح نا الا قح : رانلاو قح:ةلملاو ؛ ثيدحلاةيف فاك. هل دوال هنغ زيبخهلا

 ىلاعت هلوؤىلا راعشاللو نالقتسم نافصو اءهمناىلا ةراشالا فطعلاب نيسلاو لوّشْنا ناك

 فورعءه ريغ نيملاقا عومجم مالسلاو ةالصلاهيلع هقصو ناف مهيلا لزئام سانلل نيبتل

 نكلو ىلاعت لاقك« نيييبنلامتاخو ) فطاعلا فذحب اهركذ هلعلو ةنسلاىفالو باتك-ا!ىفال
 لعاشلا ىلع رسكلابو مهرخآ ىا مسالا ىلع ءانتلا حتشوهو نييبنلا متاخو هللا لوسر

 عباطلا نم هب متثعام حتفلاب دارملانا قيقحتلاو ىك اطنالا ركذ مهمتاخ وهف نييبنلامتخ هنال

 ريغنم امهنيب عمج ( ميحرلا ف ؤرلاو ) ىنملالجال ىنعملالجال ىنعملالصاح مهر خا ىا هلوقف

 ميمعتللوا ةلدافلا ةاعارارخاف ةححرلا ةدش ةفارلاو ميحر ف ٌؤر نينم ْؤملاب هي الا ىف ءاح كففطاع

 نيلوقلادحا ىلع ءنيما مث عاطم نيكم شرعءلاىذ دنع ىلاعت هلوقل ( نيمالاو ) ميمتتلاو

 مدقو ) انبما ىمس ةثعدلاىل.# ناكو ءامسلاف نيما ضرالا ىف نيمالىفا ثيدحلو هريسفتىف

 مهر دنع قدص مدق مهلذا اونما نيذلا رنا هيلا ىحوا هنا ثيح نه ىا ( قدصلا

 هدورو قبطىلع اركنم هب أبنا :فنصملاقح ناكو هريغنم تفصؤلا اذهب ىلواءوهف
 كاناسراامو ىلاعت هلوقل ( نيلاعالةحرو ) مهب ر دنع مهل عفشي هنال قدص مدق ىم-لبقو

 ىلوالاو ىطدلا هركذ نيرادلاىف هب نمانم ىلع هب منا ىا ( هللاةمعنو ) نيملاعلل ةحرالا

 ثيحنم ىا ( قثولاةورعلاو ١) نورسفملاهلاة نو رفكي مههللا ةمعنب وىبلاعت هل وقل لاش نا

 ةلوقل رهظالاو ى+لدلا رك ذ ةهيش هلحنال قيثو دقعب نيدلانم كسمتدقف هب نءانمنا
 ىتألاةمذو ىقططملادهعب ىا قتثولا ةورعلابكسمتسادقف هللا نمؤي و توغاطلاب رفكي نث ىلاعت

 6 ميقتسملا طارصلاو ) مالسالاوه ليقو مالسلاو ةالصلاهيلع دمم هناليق 3ك اطنالالاق

 نم ذوخام هلبعلو ىجلدلا هركذ اذك هيلع هتاالدو هيلا هب نهانم' ةياده ثيحنم ىا
 هنذاب رونلاىلا تاملظلا نم مهج رو مالسلال بس هناوضر عبتانم هللادبىدهي ىلاعت هلوق

 ميقتسملا طا رصلاهلوق يك اطن الالاق ميوق ليلدو ميرك ىنىلا ىا ميقتسم طا رصولا مهيدهيو

 ليقو مالسلاو ةالصلاه يلع هّقب رطوه ليقو مسو هيلع ىلاعت هللاىلس هللالوسر وه ليق

 نارقلاوه ليقو مالسالاوه لبقو ةعاسمخلاو ةئسلا لها قيرط لقو ةنلا قي رط وه
 ريسغ ىهو ساو هطانه ةخسنىف ديزو ناهربلا ضرعمىف نابملا براقتم لكلاو ىهتنا

 طك 000 || 0 0 0 0 0 0202 20 ىا(بقاثلامحالاو) هان ر رح ودانمدقامف اذزكلا ذدقو هان رك ذام ىوس فندصملا لوقل ةحيضص

 22222 سس سس سس سي بببببببللللا

 ءامملاو ىلاعت هلوقنم ذوخآم وهو هروهظب هيف ذفنيف هثوضب مالظلابقثي هنأك ءىغملا
 (ميركلاو ) هبهبشم هناىلا ةاعيا هدارباىف لعلو بقاثلامجنلا قراطلاام كارداامو قراطلاو '

 اونم اف ىلاعتلاق بتكيآلو ًارّهال ىذلاىا (ىمالاىنلاو) ميرك لوسرلوقلهنا ىلاعتلاق ظ
 ىلاعت و هناحبس هلوقلو هنذاب هللاىلا ايعادو ىلاعت هلول 6 هللاىعادو ) ىمالا ىنلا هلوسرو هلا ا

 ىلاعت هلوق تيار مث هللاىلا ىعادلاو لاب نا رهظالا ناكؤ هللاىلا امد نمت الوق نسحا نمو |

 ( اوسجا )
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 ىا (ةريثك فاصواىف) ع هيلع ىلاعت هللا ىبص ادمح ىنعي ىوغللا لاق هللاىعاد اوييحا

 نهىا ( اهن:ئرجو) ةريهش ةميظع توم ىا «ةلملح تاهمسو) ةريثك رخا تافص خم

 ةيضاملا ىا (هناينا بتكو) ليجنالاو رويزلاو ةاروتلاك ( ةمدقتملا هللابتك ىف هتاهسا

 ةعالاو ءاملعلا نم ىا (ةمالاقالطاو) هّساماا ىا (هلوسر ثي.داحاو) ةيفاولا فحدعصلا ند

 تاكد لو_صد ف ةقاش تاةضلاو ءامسالا ن* هل ىرد> .لعاف 14 ةفاش هلَح (

 قلص هللا: ىلالعت هللا لاق ,كلجلسرلا رئاش, هكراش ناو. وهوا: ( قطصملاب هتيمستك )

 اذكو لضفا سنحلا ادوه ند لكالا درفلاوه هناآلا ةباآلا سانلانمو در ةكناللل ند

 م مساقلا ىباو) بشنههبلا ىدهعو ءاشي نم هيلا ىتحهللا ىلاعت هلوق ند (ىتياو) هلوق

 لوسرو) هللا تاءح اناوآلا ثيادح نم قءس اك (بيخلاو) مساقلا هدلوبهتينك وهو

 لو.قةملا ىا 6 عفشملا عيفشلاو ) نياس رملا ناب ند هيلع قاطي ند ىلوا هناف ( نيملاعلا بر

 قثوملا هلصاو ءاشت الا نم لعاف مسا © ىتلاو رز هتحم لها نبا هنمأ 5 ىلا هتعافش ْ

 هدسف| | ىا (حاصملاو) باحلا ىضتشامتوباذعلا بجوبامم هسفن تي نهوهو ةياقولا نم

 ميههاربا ةلم ىا ءاحوعلا ةلملا هب ميش ىتح هللاهضيش نلو ةاروتلا ىفف نيدلا ما نه هريغ

 ىا ( نهيهملاوإ) ىهاظلاو نطابلاب سحب ىا (هاطااو ا اهايابرعلا رييغتل ءاحوع تيمسو

 14 قاؤدلطلا !ؤز) داك لضغط وناؤلا زق ا( قواطعل لو: ةعلاللا ىقلاوخ الر ةقازخا وق غلابملا
 ةليموا) قطا ىلاد قابلا عا فانيلا و )متم قمن وف ةواؤشا هي ززاينع عم تق نصل هدتأي نم

 ىا (نيقتملا ماماو) اصوصخ ىا (نيلسرملا ديسو) امومع متلو أدملا نم (مدادلو
 ضي ىا ءارلا ديدشتو نيغلا مضي (رغلا داقو) نياماعلا ءاملعلاو نيحلاصلا ءايلوالا نم

 سرفلا ةه.جىف ضاس ةرغااذا لكتلا ىلع ءزجلا مسالاقالطا ءوضولا راونا رانا نم, هؤحولا

 راونا نم الجراو ايدبا نيضيبملا ىا ةحوتفملا محلا ديدشتب ( نيلجحملا ) مهردلا ردق

 ءوضولا نأ ىلع ةعالا نإ لدتا ام كل ةراشا هشو ةمايقلا موي ةداس.ءلا كان الق ةراهطلا

 قوضو اذه ثدي ليحدتلاو ةرغلا صتخلا ااوال ل.دو ةمالا هده صئاصخ نم

 اوصتخا ءايدنالا نوكينا لمتحا هتك ضرف ىلعو هفعضإ بيجاو ىلقنم ءايدنالا ءوضوو

 ىنبي اليلخ مكيحاص هللاذختا دقو سم ثيدحل ( نمرلا ليلخو ١ مهما نود ءوضولاب

 ناسىفو ةحيح ثيداحا هيف درودقو ةمايقلا مويىا (دوروملا ضوخلا بحاصو) هسفن

 رباغموا ريسفت فطع ( دوءحلا ماقملاو ) ىمظعلا ىا (ةعافشلاو) ةحمرمص هصاصتخا

 سم خياد1لا © ةليطس ولا: كخاافسو )ا اهغاؤنا عيش لماشلا اهسنج ةعافشلاب درا نا

 ناود>راو هللا داسع نم د.عل الا ىن.نتال ةنخلا ىف ةلزئم امئاف ةليسولا ىل هللا اولس

 ةئرملا ىا ( ةليطفلاو ) ةعاسفشلا هيلع تلح ةليسولا ىل لاس نش وهانا نوكأ

 ةماتلاةوعدلا .هذهبر مهللا ءادنلا عم نيح لاقنم نيخيشلا ثيدحح ةليسولا ةبنسم ىلع

 هل تلح هتدعو ىذلا ادومم اماةم هئباو ةليضفلاو ةليسولا ادم تا ةمئاقلا ةالصلاو

 تل رة يبيح مربي 5-5-5
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 | ( ةعيف رلادح ردلاو) دوم اماقملا قيلاو نا.دع نب اوقاسنلا هياورىو ةمانقلا موب ىتءافش

 دقف اهلها نع هبزاتمل اهيف سلب ةنخلا ىف هب صاختا ىا ( جاتلا بحاصو ) ةيلاعلا ىا

 لمتو نارقلا ارق نه مو ه.اعىلاعت هللا ىلص ىلا نع ذاعمنب لهس نع دوادوبا ىور

 اسمئدلا تود ىف سءشلا ءوض نم نسحعا هؤوض ةمايقاا موب احان هادلاو سلا هيف ام

 وهو هياع لزنو هب ءاح ىذلاب مكنظ اف ثيدحلا اذهب لمع ىذلاب مكنظ اق مكيف تناكول

 تناكاولاقو ةمامعلاب جاتلا اوريسف ثيحهريغو ىملدلا دعاامو نيرخ الاو نيلوالا ديس

 هريبعأو ىهتنلا برعلا ناجحين متامعلا ليق مث نمو مهمناحت ىهف برعلاب ةصاخ كاذذا

 سابعنباو ىلعنع سودرفلا دنسمىف ىملدلا هاور ثيد>ىف دروذا ىذلم ربع لش

 قاواتحت هتودنمو مدا ثيدحل (ءاوالاو) هب صاخلا هيحاصو ىا (جارءملاوإ اعوف م
 اصعلا ليقو عطق اذا بضق نم لعافلا ىنمع ليعف فيسلا ىا «بيضقااوب ةمايقلا موب

 ءارسالا ةليا ىف ىا 6قاربلا بكاروإ رحشلا نم عوطقم هنال لوعفلا ىنء ليعف وهف

 هلاف ةقانلل ريسفت فطع ( بيجنلاو ا اهريغو عادولا ةجىف اهنكارو ىا 6 ةقاثلاو )

 بيضقأا ةلباقم ىف عحسلا ةاعارا ديز هلعاو لبالانم عب رسلا فيفا ىلع قاطإ اقع

 ةرهاقلا ةلودلاو ةيلاغاا ةنطاسلا ىا ( ناطاسلاو )ل ةعطاقلا ىا ( ةحللا بحاصو )

 وهو اهراكلاو برؤا ةودنلا متا وهو ءاتلا حش متاسخلا بحاصو ىا 1 متاخلاو ( ا

 نييبنلا متاخو ةداهشب هءايدنا هبمتخ ىلاعت هللا نال ىحلدلا لوق اماو بسنا ديلا سوبامب

 بحاصو ىا 6 ةيالءااو ز هيلا بحاصلا ةفاضا هابايذا هلحت ا( نيييلف ره وجإ .ئا

 هتماركاو: هتلآاسر ىلع ةنهاظ. ةمالع نم و هتماداو هتوسن ىلع ةلادلا ةءالعلا

 ( ةوارهلا ب>اصو ) نهابلا ناستلاو ىهالظاا ناهربلا بحاص ىا 6 ناهربلاو )

 هياع ىلاعت هللا ىلص انين هيداراو حيطس هلاق بيضقلا وهو اصعلا ىا ءاهلا سكب

 تدرفادقو اهبلا ىلصيف هلزرغتو اهب ىشميو اهكسعو هيدينيب لمحت اماريثك ناكذا ملسو
 ىا ( نياعنلاو ) ىرهوملا هممثو ةمخضلا اصعلا ىف ةوارهلا ىورهلا لقو اها ةلاسر

 ةدحاو قأط ىا درف لعنب ىثع نم ريخاي ليقام اماو امهب ىثع ناك ذا امهيحاصو

 كلملا سال نم هنولءحنو هتقر نو> دمي مهو ةيدابلا برع ةداع .ىلع اهريغ عم فصخن ل

 هريغنود هب رىبعىا (لكوتمللا) اهريغو ةاروتلانه ىا (بتكلاىف هامسانهو) هتءعنو

 مالا مالا سلا هيلع دواد نعد روك (ةئسلا ميقمو) هب ربلا نيب نمىا عراتخاو) حنبح | عيج ىف ْ

 لادلا مغب (سدقلاحوروال ةصقنملا نع هزنملاىا ( سدقملاو) ةلملا رهظ»ىا ةنسلا يقم ثعبا

 قحلاءايحال (قألاحوروزل حابشالا ةوقاهيىتلا حاورالا ةايحديفام هئرخدبىمسو اهنوكسو
 فاقلانوكسبو رسسكتو ءارلاحتفب و ةدحوملاءابلاب (طيلقرابلا ىنعموهوز) هحورةلزنع وهفدب
 (ليجنالاىفإ ةلمهم ءاطف ةنكاس ةانثم ءاي اهدعب ماللا ردك و ىاقلا حتفتوءارلا نكستدقو
 ةمالعلا وه (باعث لاقو صاخملا هانعمنا ىلع ىراصنلا رثك ١ دنعو لبق ةيناربعاا ةغللاب ىا

 ظ
 ا

 ظ

 ) ثدحلا 2



 هه غو مل

 أ ىا ( لطاسلاو قا نيب قرش ىذلا ط.ءاقرانلا 0 نساهو ناعسنلو ىذخلا, ةثنستام

 ْ لتكلا فر ذاع نمو ءامظقاو قابل[ كالا مدخلا هتان اللا كبت ة كا دلاظلفاو اب اقرف

 | ةنونم ةمحم« لاذف فلاف ميم ع 6 ذام ذام ) ةفاسلا ىا ءاسفلاو ماللاب © ةفلاسلا
 [١ هجم افيو ةمعااؤا ةقمِلَمَللا كاوراسم# ليغ هنان» ف زيرقنم اربغ قلما حل اذلا مشل ةزسأىفو امهف

 ' (دورعإلا كلارؤت ِ ذام ىلا لاق لصولا ىر# لصفال ءارجا هلغاو كاذلا نوكسي

 ْ 3 لاذلا مهل ل نا ىتشو ايي تفوؤ: :قلايكب سلا ىف انك كاب ةسمت#ا لازال 3

 فو ىهتا ةلئاد الكعذلا هو ناك ناو داما وأ 2 ع لعا ا هلل فرصنسال

 ظ 0 ااا نية مضرة نعل مانبعمال ويم مه ويدل يبطي تام اعزو ىنتخال تك
 ىل.هسلاا ل همست ىدزا

 ا دايركت لش (رلاط كم هانعمو ) لاق لسارسا ىنب ءاملعنم مابي كجم نادت

 ايلا
 تيللار 5 ةياردلل قفاوم ريغو هءاورال قلا ١ داك م ريغف ةدودع

 رسكي ( اياظمخو ) مسالا وه نيظفالا عومم نا نهاديظلا ناف برطلانم ةياغنع ةءاسيكا

 | مملاو ءاإلا حفل ةزؤسا ىفو ةسيتحت ءاي 5 ةلمهم ءاسطو مهما ن ءكبت و اههضت و رتامهلا اجلا

 1 عك ثيدج ىفو هظفلام ريث الا نال هنأ اسهنلا ىو مرا ىماعو مرا 'ضاح. ىاادد درا

 قاوكسو ءاخخا جب اذك اطا ايهعو دهحاو دمحم هشاسلا ت كلف مالسلاو ةالصلا هيلع هنا

 ْ دوهبلان و ٠ ملسسان م صعب >> ام ورم وا لاق كفللق ءاطق قتمأ |1 _هدعل ةد ءابف ميلا

 ءاملاب بت ا 0 ىهتنا لالالا ىطعيو ماركا مينو مرا ىمح ا لاّقؤ هنع

 اقم تطملاء شا 00 و ةدمتعملا 3 : بطملا وه اذهو ةل_هملا ءاطاب 6 متالاو رز ةيججلا

 املا لاقف امهطبض ىف ىلا سكعو اسمهيينمم نم ىآيتسام بيتل .قفاوملا وهو
 4١ الة و هاف را تا اين ١في ملا ءاقتابا ده متاخلاو ةل.هملا ءاحلاب

 ظ © متالاو ) ىحلدلاو 55 دع لسا فراكك كلقث 0 هلاق رهظالا 4 00 اطايح ظفل

 ١ ماكل مهلا 6 ممتا الاو ءايبنالا هب هللا مد .ىذلل) اهتمت دعانا عر يبخل

 | نسحا ) ةحارلاو ةمحرلاو ةوالحلاو ةحالملاو ةحامتلا هل نم وهو ريغال ءابجتلا نك

 | ةفاطلو ةريس ىا ءاخلا مغ © اقلخو )7 ةشاشبو ةروص ىا ءاخلا عل ( اقلخ ءايسالا

 ١ قيوكساو نيدبسلا مضل 4 هيناب ريل ماسو هيلع ىلاست هللا ىلص وه ىا ؛دجسا

 ةئاسلالاو دأب كا مدا ايوولكت د لولا ىلوالا ه ةافاكللا صو ةسرل املا ءايلا ديد ششو ءارلا

 | عياولدملا» لاق نايل نق راو .ةذشبا اذزلا احا اورج: يذلا جاوز اقل
 أ هاوظ فااخم الثل ةيضاملا متالب صتخم هلءاو لوقا ةسايرسلاب ربقلا لاؤسو

 أ قطن اما مالسلا هيلع ميهاربا نال كلذب تيمسف ةتيناربعلا اماو ةدراولا ثيداحالا

 .مهلسرا نذلا بالطلا لاق دورت ناك دقو دورفنه اراف رهنلا ربع نيح ةيناربعلاب

 ١ هللا لوط هوقطتتسا هوكردا املف هودرف ةيلايرسلاب ملكَس نم متدجو اذا هبلط ىف

  2١ىراقلا ىلع « ١ل)

 | نيفوكلا ىو ىف مدقملا ىدادغبلا حي نب دمحا سابعلا وبا ةيرعلاو ةغللا خش ثدحملا |
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 ةحوتفم ةددشم ءافف ةمجم« نيش عثو ميم مضب ( حتشم ) ىلهسلا ءركَذ اينازيع ةلاسل

 نس الو ةيزاجللا ةلهاجلا لتثلا وهو 'ءاسلفلا:لثنا ىاقلاب ةيضسل فو ةي وما ةلانه ماا
 هال هال ريغف ةمجملاو ةديملعا فرضنم ريغ ىجلدلا لوق اماو ةيسرعغلا ىف ىنعم هل
 ( انمحتلاو ) .ةيفسولا ىف ىهاظ لب ةيملعلاىف رص ريغ ة_رحصلا خسفلل هتفلاخم مث
 وهو ةحوتفم ةددسشم نونف ةرودكم ميف ة>وتفم ةلمهم ءاغ ةنكاس نون ميد مغ

 ليقو لاق مث ليقب هنع ربغو ىجلدلا هعبتو ىلحلا هركذ ملقلاب خشلاىف اذك روصقم
 ةدمتملا عملا نم ج# لصا وهو ىهتنا ةةكاسف ةلمهملا الا ةحوتفم هفورح عيمج

 ' نوكسو ةلمهملاو ميلا فب ىزاهلا هطبضو ةيناثلا ميما رسكو : ىلوالا ممملا مضب ةعبل ىفو

 ةلدبم ءايب اهضعبىفو خدشلا رثكا ىف فلا هرخاىف مث ةيناثلا ديدشتو ىلوألا نوتلا
 و ةيئايرسلاب انمحتملاو هتريشس ىف ئرمعيلا حفلا وبا لاق دقو اذه ىصتسملاك فلا نه
 نوكي نا اهدحا نييئعم لمتحي مالكلا اذهو ىلحلا لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم

 وه سانلا ديس نا ةريس فو تاق كلذ ريغ لمتحو ةسرعلاب دم ةينايرسسلاب هانعم

 لاقو ربدتف رهظا ىناثلا ىنءملاىف وهو ملسو هيلع ىلا#عت هللا ىلص دم مسا ةينايرسلا
 ( ديحا ةاروتلا ىف اضيا همساو ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ةيناجنزلاب وه قحسا نا

 ةفنىفو ةنونم ريغ ةنومضم ةلمهم لادف ةتحت رسكف ةلمهم ءاح نوكسف ةزمه فب
 ىلخلا ركذ امل ةقفاوم ىهو ة_ذسن ىفو ةيتحتلا ءايلا نوكسو ءاحلا ريكو ةزمهلا مشب

 اهيلع رصتقا ىتلا هو ةيتحتلا ركب ىرخا ىفو جف مشب ىرخاىفو جفف نوكسف مب
 ىلحلا رات وهو جتفف نوكسف جل ىرخا ىفو نوكسف جفت مشب ىرخاىفو ىحلدلا
 هدئساو ادتملا هام“ باتكىف رشب نب قححبا ةفذح ونا هدروا ثيدحل ىكاطنالا ههوصو

 دمحا ليجتالاىفو دمم نا رقلاىف ىمسا لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ساسع نا ىلا
 ىهتنا ةمايقلا موب ميح ران نع ىتما ييحا ىنال ديحا تمس لاق دحا ةاروتلافو

 نوك ىا 6 كلذ ) ىورو ةخعسىفو 6 ىور ) ىنخال م هال ريغ هسوصت هجوو

 ملعلا ريثك ةجح ةقث ناكو ليلج ىعبات وهو ( نيريس نبانع  دبحا ةاروتلا ف همسا

 لاق دقو اذه ةللللاو مويلا ىف داروا ةعبس هلو امون رطشو اموب موصي ناك لبق عرولاو

 قل ("كفسلا ىتااشضقلا بحاشص ىغمو ) ءاسعالا و ىنملانم لقئام دعن فنضملا
 هنارتقا ةضرَش انيس ىا 6 لسجن الاف ارسفم ) ظفللا ىا 6 كلذ عقو ) هنا ليلدب
 مالسلاو ةالصلا هيلع هتعن دنع لبن الاىف ىلاعتو هناحس هللا ىا 6 لاق ل هيلع لدب ام

 ةوارطو اضرعو الوط بسدضقلل هاشم ديدح فيس هعه ىا . دب دح نم سدضق دش

 هءادعا هب دهام ىا ءانلا رسكب 6 هب لئاق ) داح ديدح نم عطاق فيس وا ةفاطلو

 ءءادتقا نوعبتيو هءاوها نوعباتيو هءادعا اهم نولتاّد ناضق مهعم ىا © كلذك هتماو )

 ققدلا ليوطلا ىا © قوشمملا بيضقلا هنا ىلع ) ثيدحلا ىف بيضقلا ىا 6 لمحت دقو )

 (عبلن)
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 مانالل هتبطخ دنعو مايقلا لاح هديب ىا 4 مالسلاو ةالصلا هيلع هكسع ناك ىذلا )

 ادحاوف ادحاو هنولوادّب اوناكو ىا (ءافلألا دنع ن ,الا وهو ماركلا ةباحصال هةظعومو
 ىف ىهفر) اهلماحو اهبحاص هن رك اا يه قرا وأ تبلل اهاو» تاع ةيفوالل

 مغ 6 اهاراو ) ىورهلل اعمت ىرهولا هركذام ىلع :ةمختلا وا اقلطم ىا «اصعلا ةغللا

 (ضوكلا ثيدحف ةر وكذملا اصعلا ملعا ىلاعت هللا وئانهه اهم دارملا نا اهنظاو ىا ةزمهلا

 ةاصعلا ىا سانلا ) درطاو عنماو عفدا ىا ةملا لاذلا مضب (دوذا ) لاق ثيح ىا

 دوذا ىا 6 نهلا لهال ) ذئبح ىديىف ىتلا ىا 6 ىاصعب ) ىضوح نع ىا ( هنع)
 ةازا هنم برشلل مهعدقت ىف نعل لهال ةءارك اذهىفو اومدقتب ىتح مهلجال سانلا |

 بقانملاف ماسم ةباور ىهو نيِعلا لهال ةخسن ىفو مالسالا ىف مهمدقتو مهعينص نسحم مهل

 ني نع ةفورعملا ةهلا ام دارملا لاقو اموص ىباخلاو الصا ىملدلا اهلعج ىتلا ىهو

 فل ملح ةلاؤرا طالع لباسا ويبلا ,كطاضاة/نيلا نشف ىازرلاد نا ؟ةطؤلاو ليننإ] ةييكلا
 فعض دقو اذه ىف الاك ىلوالاب هنم مهفب نيقاسلا نال مهب صخو نِعلا لها مهءومع
 هعم سالا اهارب ةفصب هشرعت ام هفصو نم دارملا ناب ىذاقلا نم نظلا اذه ىوونلا

 اهريسشفش حج جدل اللف ةفلاسلا تب 27 روكذملا هن رمشبملا هناو هقدص 1 ام نوليتشو

 ندضقلا كسلعي هنا. اهئجاص,من كر رابسما فركة مسالا ردا فار اهل
 جاف اذهو اهلا ىلصيف هل زرغتو هيدي نيب اصصعلاو ىثثمي ناك هنال ليقو اريثك هدم

 فيعض اذه ناف ىوونلا هبقعتو لاق ثيح ىلعلل اعيث هررقو ىحلدلا هركذ اذكه روهشم

 ذه نم فيرطألا زرعنا ىف لابتكار بتاع عبار ىلا كتاب داك نزعل
 اذه نه ادم ضاق انقل عهيبإلل قاض نش سمير راهن جالا ءودعلا/ نااثلا "لغة
 هب صتخلا تعنلا هناف ىلوالا ةفصلا فال لوالا فصولاب هناو>ا نع زيمت مل ىنعملا

 | ع. ءايبنالا مئا ةمالعلا ن وكي نا حصئالف اصعلاب الا نوشميال برعلا ةماعو اسال ىَقعلا

 نوكيال نا ةفاسسلا بتكلاىف هتوعن ركذن٠ مزل.ال مث انايحا ناك امنا اهايا هذخا نا

 (اةفاخملا/ هاذا ورلخ نانا الدو )خاسرة الا :انيدسبارا ةةذك تا دواألاب هيه ابكت
 لطتنسم ؟ؤهق قالا وغ ةعللا اراهتغار اننا ةداشلا اذرؤلا الا ميواقتم ناخاهل هذال ةوزاز"ةلع ذك

 ىنعملا دارا هنا هرهاظف ثيدحلاىف دروام اماو ةماعلا فرعىف فالتخا ىلع ةمامعلا ريغىف
 لدي اك جاورلاو راقولا ةبترص ىف هماقم اهماقاو جاتلا ةلزن» ةءامعلا لزن ثيح ىزاخما

 لايت همها ىلد هدوحو ناح ىا نيدو 7 ايا ىا (نكتا وز هلوق هنلا ريشي وأ هيلع

 اسهنودب وا ةءامعلا عم امأ ن رايتلا ناكا مهلك سانلا ناكو ىا غل الا ( ماسو هيلع

 مهناب راعشا هيفو اهريغنع اهم ءافتك ا ىا برع نات» ثايتلا نوني ا (مئاسلاو)

 لصاحلاو ةفرعلا ةياعرلا تاسحومىف فاكتلا مدعب نوفوصومو ةيويدلا ةعانقلا لهانم

 ىا 6 هفاصواو ب هانمدقاك ةمايقلا مون ةماركلا جان جاتلا بحاص هلوش داري نا عكالا نا



 هلئاشئا تلا رسكب (هتامسو) انتو هحدم عاوناب ةرعشملا ىا 9 اقلاو) .هناعسا نم هتومن
 ناؤ ىا 6« أهنم هانركذ اهفو ةزيثك ) ةءدقتلاو ةضاملا ىا (بتكلاىف) :هلئاضف تامالعو

 ( ىلاغت هللاءاشنا) ةعانق ناكمو ةءبافك لحم ىا نوثلاو ملا حفل (عنقم)ل ةريسي ةيلءاق تناك

 ناك ىزاذعا ثيدحل 6 مئاقلا انا ةروهشملا هتينك تناكو ) ىنال مك نكمت ريغ اهؤاصحا ذا

 لاقف هيلا تفتااف مماقلا انا اي لتر لاقف قوسلاىف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر

 ةنكلا ىعدب ناك هنا هه>و لعلو كودك الو ىمساب اوهمس لاقف اذه توعد اما

 مقا امساق تاعج امنا ىناف ةياورىف ديزو امبركت هنع دراولا ئهنلل همسساب ىعدب الو يظعت
 هنوك ىفاننال وهو فئصولا اذه فوضوملا وه مسانقلا ىباب دارملا نا ىلا ةراشا هيفو مكن

 قهسلاو دمحا دئسم ىف اك ( هنع ىلاعت هللاىضر كلا قاع ىورو) مساقلاب ىمسم هل دل ول ايا

 هيلع ليربخ هءاحرل ةيرام نف مالسلاو ةالصلا هيلع انين نبا ىا ( مهازإا هل دلو امل هنا )

 ىلاعت هللا ىلص هنا لمت وهو اضيا هتينك ىهف ( مهاربا ابا اي كيلع مالسلا هل لاقف مالسلا

 هتبمست نوكت نا لمتحيو مالسلا هيلع ليربح لوزن لق ميهاربا هدلو ىمس دق .ملسو هيلع
 ا انآ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص راص ةاباىفو هتكنمت ءاسا هتينكت ماجإفتنقو

 لبق مث مالسلاو ةالصلا امهيلع هدج مسا ىبحا ملسو هيلع ىلاعآ هللاىلص هناكف ميهاربا هوبا

 لمارالا ىعارم هانعمناف ىنملاف 9 ناك ناو ىنعملاف بقل وهو لمارالاونا اضيا هتينكو
 ملعا ىلاعتو هناعس هللاو نهلام دقفتمو نهلاوحا ظفاحمو |
 سل ل ااا رت ل يي ل ري يي سل ١ ا د الا نو 1717م ا ا ل" ا 8 دام. د17: ا ا ا اص ٠

 ئعمىف ءاعمالا نال نسحإالا ثبات 6 ىيسملا هناا نم هب هاعم اهب هل ىلاعت ةلدم قا

 دانصلاو واولا خف هفصوو ايلعلا عج نيعلا مضب 0 هتافزم نوت هفص وزو .) ةعاملا

 ئضاقلا لاق ىلاعت هللا فيرست ىلع افوطعم ارسم هنوك لمتحيو هاعس ىلع افطع ءافلاو

 (لصفلا اذه ىرحا امل هاضربو هحي امل ىا (هللا هقفو) هسقن فنصملا ىني «لضفلا وبا

 (لوالا ٍبابلا لوصفب )ف هقللاو هردحاو هقلخاو هقحا ام ىا ىجتلل ةغيصلا ناف بصنلاب

 هيدل هردق ميظع راهظاو.هيلع ىلاعت هللا ءانثىف لصفلاب نونعملا وهو باتكلا اذه نه ىا

 كل-ىف ل هماعتنال ىا ( هطارخال ) هلوَش هيلا ىردالا هجو هليلعت نمضيف راشا امك

 500 ولحن ىا نيع ا مي“ جل اي نعل يدنا هطالتخا ىا (هحازتماو انا

 (هطابنتساىلا ةيادهلل ردصلا) حرسشي مل هللا نكل ةخنىفو (هللاحرسشي ملنكل ) اهئافص ولعو

 لصفلا اذه لع> ند هتاف امع راذتعالا هحو ىلع كاردتسا وهو هنك اما نم هجارختسا ىا

 ىا نوتلاب ©« ركفلا رانا الو ) راونالل ةنمضتملا رارسالا هذهل ةيسسانملا لوصفلا كلت نم

 شوج جارذحسال ) هبه الو هثعب.الو ىا ةثاثملا ءاثلاب ةخس ىفو هل ءاضا الو هقرشا ال

 ىا 2؟ضوألا دنع الا ) هملح ربو هملع مرك موذعل لماشلا هربو هرحن نم ىا (هطاقتلاو

 ( عورشلا )
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 78 الو علْلَد 7 ةيادهلا ردصلا حرمشف ىا 4 هلق ىذلا لصفلا ىف 0 لوذدلاو عورمشلا

 || 6 هلمش هب عمجلو ) هياع ةدايز هل هبيقعتب ىا 6 هيلا هفيضت نا انيآرف ) كل انهام قفو

 أ| صخ ىلاعت هللا نا ) بغارلا بلاطلا اها ىا « ملعاف ) هيدل هلوضح دنع هقرفت ىا

 || © مهيلع ) اهاقلا ىا 6 اهماخ ةماركب ) ءايفضالاة ل نع مهنيذلا ىا 6 ءايننالا نم اريثك

 | ةخحست فو مهمدل ةلداحخلاو مهيلا ةلصاولا ةماركلا ةعلخ مهسبلا ىا مهيلعو هيلع ةخسنىفو |

 | قاقتشبتا' قداس (لع. كلافش مهف انكذ ناب اخ ا نمي ) مهيلع امالعا اهريص ىا اهلعح

 | ىلع ليلخلا مهاربا ىتبا ىا 6 ليساوق حسا سنك )اما تي دحاورهلا فينس

 ربك | هنال للىعتا] مدقت ىلوالا ناكو ليلجلاهدالوا دحانم هب ريشنملاب دارملاىف فالخ

 أ هلل دا ىلاعتو هناحس هلوق ةقفاوللو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انييثل ادج هن كلذ

 | ماع مالغب هورمشبو ىلاعت هلوق ىف « ميلعب )7 قحتاو ليعمسا ربكلا ىلع ىل بهو ىذلا

 ] انففكلا؟ناروزاملا [يلهتل عجو ماح مالغب هانريشيف ىلاعتو هناس هلوقىف 14 مياح و

 ] ةيلشلا لئاعشلاو ةهلا:لئاشضفلا عيج امهنع ثعبنمل ماهطاو ملعلا عاّتحاب فصؤلا وه

 ١١ هحلا#نفوملا اد نيدبتتالا هلع االشس ربع لاش, نيفضاولا كيع نمح (ناشبلا ةسوعإ دت)

 || اهدحا هب رشنملا نا ىلع قافتالا عم هب دارملا امهبا نا ىف اوفلتخا امناو امهنيب ليضفتلاب

 لومساو قححسا نيب انه عمج قالتخالا لجا نم فاؤملا لعلو ىكاطنالا لاق اَدِلَو

 || دات حادا رك امك نادر انف! كلتقلوترو كانا قضت ف ةناشامرا: طويل باف وفااذق)
 ١ ةلداؤم مزرغاو نا ندا وااولا دريل لاك يدنا نادرا نيزك أى نو اقملا تطيع
 | لعلو ميلح ءاوال ميهاربا نا ىلاعت هلوقفف ىا © ميلحي ميهارباو )ب اهطسب لحم اذه سيل

 | حونو ) هدلاوا رفغتسا اذلو هماع ىلع هماح ةيلغا وا هموزال وا ميلع هاب ملعال هب ءافتكالا

 عنب نر ىو: ل اقو )+ !شوككشا | اعا واكل هناا كادستاو كالعس ما وت قلاع اب كج رروكشي

 هداك تاو 3) هنا وب 01في ةو كت ةللارب اكو هنيلالاقلا هل وة باعت هلل اول رمكديقؤاو عامل

 هلوق ىف ىا 1 ىوفو / ناخدلا ىف مالم لولو ) مهءاح دقو ىلاعتو هناحم هلوقىف ىا
 م نيمألا ىوقلا ثروجتا طلاب ريح نأ اهمالكل اريرشنو تيوس تش نع 1 هنأ _ :

 أ هلوقىف ىا ميلع طفح يعامل مقس لصا هلا نهاظلاو مياكب امهلدب هوك ١ىفو

 ( طفح ىلا هلوش هناسنل قطنا ثيح هلام اريتعمو هناش ارقم. فسون نع ةياكح هناحت

 أ فورعم ريغ رئاصلا نا هيفو ارباص هاندحو انا ىلاعت هلوقىف ىا ( رباصب بوياو 7 ميا

 ١١ ئا © دعولا قداصت لمع“ اور راقهدشلملا ؟لعاوا بكس هراعم انم 0 امئاو هام :

 ١١ هللاما2 ناو ىلاعتو هناحس هلوق هه>و لعلو دعولاقداص ناك هنا هر هية لاق 0

 ا تنل ع و ى و ى : ْ رادومحلا ؛يكاسمل هلع د ةودائب طال: طعرملا (ةةناصم الاوور ةدع وسلا ةدضطإ(فيزيكح هل ئدع لالا |

 ] ©( ئبرللا ثافكلا) .طئاجبنا ةيزطحكا ب ىلا كرلانيف مت هيو ةروهشملا |
 | ا ضاوه ىف ىا ةفأ ضالا ١4 مح ركيذ | عضا هم ىف هل تأ 2 ةيفيسا] قفو ىلع ةيايعإب نا



 ه- فضلا

 اهلعلو ىف لدب عضاوم نم ةيح زعمت ىفو ءانمدق اك اهيف مهركشو مهفصوو مهركذ

 ىا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم انين لضفو ]ل اهانبم ماهال ا ناب وا اهانعم

 حفل 6 هاللح ناب ) ءابنالاىف ءامسالا ءان قاتتسشا ةدايزب ءانفصالاو ءايدنالا رئاس ىلع

 ”6 زيزعلا هءاتكىف ) هئاحس هناعتانم ىا 6 اهنم ) هنيز ىا اللا دددشتو ةلمهملا ءاحلا

 اكيزكتش نيكلا:نئابس ىلع تلاغلا +ىنوقلا وا نيل: ىلع لمتسشملا عبنملا عبي ىا

 ةفل يأ مج لطالملاهنتانالا نأ نعيئلتال كلا هاون ىناشم هللا لاق دقو 0 هجو ىلع

 ةبابلوا ضع هله اك ىا ( هناسنا ةنسلا نلعو 2 ديمح مب كح نم ليزنت هفلخ نمالو

 ةئلاس ؛ىلوالا ءالاو ةننسلل ءاسلاو نيعلا مسكي ىقو ةريثك ةلمجم ىا ( ةريثك ةدعب )
 ( ركفلا لامعا دعب ةلمح اهنم انل عهتجحا )ل ةريزغ فاصواو ةريثك توعن دادعت ببسب ىا
 غارفا دعب ىنعملاو اهلا و لاذلا مغب «نكيذلا رابط زقىلا» هلابستا سا ا م ومهلا يكن

 خلكم قوف ١#هنم عم نم )ل نيفنصملا ءاملعلا نم ىا ( دحين مذا ) ارك ذنو اركعت عسولا

 وع !((نز راو7 قيلطاروا.ناغرف ناشمنه يفرم فا (:نيلففا بغلات اهلف غرفت نمالو

 ( امسانيثالث وحن لصفلااذهىفاهنم ) انحرخا ىا لادو محن اندرح ىوريو تالمه٠ نيئادو
 همركن م وحرا ىا © ىلاعت هللا لعلو ) ىلعلا تافصلاو ىنسلا هللا ءاعسانم قتشا امم ىا

 ( ةمعنلامت هققحو اهنم ) فرع ىا ماللا ديدشَس © ملعام ىلا ) دشرا ىا « مهلا م ) هنا

 (ةقلغ َتفيو ) هراونا ءادباو هرارسا راهظا ىا 6 نالاان هرهظب ملام ةناياب )ا اهلمكي ىا

 هناحس هللا ىا © ثاععا نق ) كلذ تفرع اذا هلاثماو هتلثماو هلاكشاو هقالغا ىا نيتحتشب

 هلوَش همدق اذإو رهظا لوالاو لعافلا وا لوعفملا ىنمب ليعف وهو © ديما ) ىلاعتو

 وه لام دقو ادبا ىا © هدانع هدمحو ل الزا ىا 6 هسفن دمح هنال دومحلا هائعمو

 هدمحم عب الا ؟ىثنم ناو هنا عم هناق ولحم ناسل ىلع دمح موا دمح ءاوس هناذوف دانا

 4 دال لاون لكل ىلوملا وه ذا لاح عيمج و لاعف لكفف داوبحلا وهف هتانيعت بتارصىف

 © لن فاق (ةءعتشلا ارباع ندعو ىىويمللا نع نو اك ىاب ابل ص اج )ا بطلا ىل

 ةةابزكشو ن1: ع يسوم و )اداوم قفو!للعي مدامل قلعت .هسدق مالكىف وا ظ

 دومحلا وهو دماخلا وهف ةسوبرلا بتارم عيمج ىف ةيدومحملاو ةيدماحلا لاَع دقو هازحو

 ' 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هديك )2.دو>ولاىفام هللاو هللا ىوس دوهشلا رظنىف هنال

 (دوع ينعدم دملاو 6-0 ربدتف رهظالا وهو بوصنم وا عوفرص وهو ادن ىا

 ءابلاو ءازلا مهب © دواد رز ىف همسا عقو ) دؤمعوا, د22 ىا. ( اذكو ) هنم غلبإ لب

 ىلع ىاسملتلا لصا ىف عقوو روبزلا امم دارملاو ةب وتكمل ويك ةرئب نملاردعصتف امل

 ةيلازالا فهن ولعنة لاقط بع وتو ةنققتك عقاب ىلإ كاتيا قزوكسو عاتلا ليك 4 ظدضام |

 هنفو ءاللا مضب ( دمح نم 75 2 ممل ( دح نم ) مظعا ىا( 1 ىنعع دمحاو ) ظ

 انه وهو لوعفملا ىنمي نوكب دقو رثكا وهو لعافلا ىمعن وكب دقليضفتلال عفان الا ءامعا |[

 ( رهظا)



 اذهو مهاسبةعىف مهداعم ليغل ل ا (مهداءمو) مهامندىف مهشاعم نم هب قلعش ام ىا

 دمع ه.ع
 ةيبحلا ةيثرم ىلا ةريسشملا ةيدومحلاو ةيدماللا فرش هتزايط ربا اسمهنيب عمجاو رهظا

 ةراشالا نم هيفام عم راظنلا رظنىف دم نم غلبا نوكي راستءالا اذهب دمحاف ةيبوبحلاو

 ةيلزالا ةسنلاب ةسو.لا ةيدارملا ةلزئمو ةسولطملا ةسوذلا ةتع نيب ةعماجلا ةفصلا ىلا

 قيقحن ملعاك ةينوكلا ةثداحلا قلعتب ةرعشملا ةيدمالا فصو ىالخم ةيدبالا ىلا ةدئملا

 ىا ( اذه وحن ىلا راشا دقو ) ىنملا قيقدت نم هنوحو مهبح ىلاعت هلوق ىف ىنعملا اذه

 قرا اور اطن آلا .ءاإرلا مارح نزدنملان اتباث :نبان ىاب(هلؤش:قاشح لا, هانر رح و مارق

 ناس ناسح شاع دقو هنس نيرشعو ةنام دحاو انك بابا نم هقوف ةثاللاو وه شاع

 هريغو لبق مازح نب ميكح ىناثلا فدولاىف هكراش دقو ةيلهاملا ىف نيتسسو مالسالا ىف

 ( همسا نم ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص « هل )2 ىلاعت هللاىا نيشلا جالا (رقايتو نو ةانصإا

 مظل. ىلعا 6 هب رجل ازا: ملطلا ةئطو لا ”هشتنر لة لاقاؤل وأ ةوواراخ ال طواةبع ره عطق

 قاقثشالا دري ملو دحاو د افاقتشا امهنعسا قالت ثيحنم ةيمسالا ةاما ىف ةكراشملا

 قوهلا اذه )هلق هيلا. يعي اكد نيم لعبا قوككد ازا عاب دلع ناسا: قال قلق لم ألا
 انتوفحلا هبا أين دوو دقوب قيببلم ناك هطان قلب و اةلودبا سي ىوح ا( داع ايكو
 هنا بلاك وم نيفصت اا, قاقسعر همي <ىثلا ئنفرم قه دلجنلان | نلماطا» ةلالقا لكف

 فورحنه هعاصو هنم هذخا قتشا ىنع قش ليقو هانم نم 15 هعثأ ىنءمنم هاطعا

 هللاداعنم ديا ىنسملا هللاءاساىف ىنسالادصقملايف مالسالا ةحح مامالا لاق دقو اذه دعما
 ه.اع ىلا 1 هللا ىلص دمحم انين وهو هلاوقاو هلاعفاو هقالخاو هدناتقع تدمح نم ىلاعت

 هفاضواو م دمام ردش دي مهم دحاو لكف ءايلوالاو ءاسالا نم هنم ترق نمو ماسو

 دال ميحرلا فؤرلا ىلاعت هاعسا نمو ) ىلاعتو هناحس هللا وه قلطملا المعاو

 اقفالدعا و دحاو ىا 566 اهو) ةرص ربع ص امل امهنم غلبالا مدقو ةمحرلاو

 ىف )ب ملسو ةيلع :ىلاتعت هللا ىص ان دن ىا (داهو]:ةعرلا ةدش ةفارلا تناك ناو ىدؤملا

 محد فؤر نينءؤلاب لاقف) نيتعنلا نيب عمجاب وا نيفصولا نم ركذامب ىا (كلذب هباتك

 قيما ول .ةءابعي تبافلا هاو نا ر(01 قولا ولنا عوبتتو اوال وليا الانا ناعتا عرق

 اذاهرو ةناكمأل هناذتادخكقةدل وج واالف .مارتغا ماو ةنآغا اةلراوحاوا .اهلظتلا تباثلا اس الا ها

 هش لكلا "هود تنل نانا« ىنملا» اذه ىلا ةهجخاو :الا١ كلاه "'ءاش لك ىلاعت:ةلوقاة حو

 ىزسلا:مرس' هللا سدق, قاركبلادن هلا وباء انت اسم خش دارنا 9 و * لطاب هللا الخام

 سما ىا 6 هيما ر نهاظلا ىنعي © نيبلا ىا نينملا اذكو ) هللا ىوس امت هللا رفغتسا هلوَش
 هلوق مث هتيدحاوو هتيدحاو هتيبجاو فصوب ىا ( هتهلاو ) هتيوبر ناو هدوحو

 نآبانوكل نه: قامؤإل اسيمهفت لانا: وم ابتوعا لارانا) نس هيفا ولع نارا فاول

 (مهنيد ما هداعل نيبملا ىنعي نوكيو) هلوق ىنعم اذهو رهظملا ىنمب نيبملا نوكيف ايدعتم
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 نيعسالا نم ركذامب ىا 6كلذب ملسو هيلع ىلاعت هللاىل» ىنلا ىمسو) ىلاعت هقحىف ىنملا

 لوسرو قملا مهءاح ىت>) مهءابا و ءالؤه تعتم لب هلوق دعب ىا:6 لاقف هباتكفف )

 ذالك نيمالا لو سرلا وه قحاب: دارملا نا نم نبرسفملا ضع: لوق ىلع اذهو (نييم

 صهاظ ىا ( نيملا ريذنلا انا ىنا لقو لاقو) نيبملا باتكلا وه قلاب دارملا نا لاق نا

 6 مكبر ن١ قا ؟ءاح دقإل سانلا اهبااي هلوق دعب ىا (لاقو) رابخالا رهظموا راذنالا

 (د) قحاب دارا ىا (لبق .مهءاج ال قحلاب اويذكدقف لاقو)ل نا رقلا وا ادمم هب ىنب

 تافتلا الف هيلا ةزيشملا ةقباسلا تايالا ليلدب .هتزجمم ققحملا هتورن تباثلا ىنلاب اوبذك ىا
 ىعدملافو عم اهالكو 6 نا رقلاىلقو )ل هيلع ليلدال امت لقلا اذهو ىجلدلا لوق ىلا

 اربادتف ار خأتوا لاوالا مدقت ءاوسس رخآ الا بيذكت مزلتسي.امهنم لك بيذكت نا حيرض
 هقدص ققحملاو لطاللا ديكر ناناسفتلا م لكفف ىا (ا:ه) قا ىنعمو ىا (ءاحماورلا

 دض ىلع افطع عوذرم وهو ىلوالا فاقلا رسكب قولا مث هعيمج هنانش ىا (هصاو

 جلا ىلحلا ٍلوقب الاون« ناو دونم ١ نيلتعمج وعلل :نإب 1. نانأشا! نينع داسنإ لبس وهف لطابلا

 ظ 3 وهف ريا ىلع فوطعم ءصاو رش هقدصو ايستك وهو ةددشملا ىلوالا ىفاقلا

 قالي اك قا( :انوالا/ نع ورعتو 2١ ى وخلا تانغالاوإ قرتغلا ءاثلا ةهجي نمي طخ ضنا

 اظل: ىا: 6 هتلاسرو هما نينلا لل هانعم نيمالا لوسرلا تمعن هنا ىلع «نيبملاو) لمأتف
 نيلاوأ رهظملا (ىا ةزودكملا ءانلا ديه شت, © نانا وا )7 مزال نانا نا ىلع ءانب حخاولاو

 لاقاك ر) دعتم نابا نا ىلع ءانب ةمالا ميلعتل ةلاسرلا ىمانه ىا (هب هئعبام ىلاعت هللانع)ل

 |. رونلا ىلاعت هناعسا نمو ) بوهسمو بوغسض نم ىا (مهيلا لزنام سانلل نيبثل ىلاعت هللا

 لدعلاك ةةلام ارون ىهس وا 6( هقلاخ ىا ) ردقم فاضم ىلع ىنعي (رونلا وذ هانعمو

 || (لللواا هتاقولخ (قئاقجي رهلظتمو ا هتاقضو هتاذك .ساظ.ىلاطت هال ناوهلقلا" ءاتمو رؤنلا: اق
 اللا علا انا كودي الد هدديج اور اع ب تديتإلت ولا تسكر ؛اراؤنلا ةةءابكجا ناب رؤنلا(ىذ
 ١ هروهظل الا سل رومالا نيثو هروب وه امنا ءايشالا روهظ نالوا هقلخ نه هرصن

 اهكردت ةيفك هانم ءامكحلا ىفرعىف وهاملع ءانب ىلاعتو هناحيس هيلع روتلا قالطا.اماو

 مارجالا ىلع نيرمقلا نم ةضئافلا ةيفيكلاك تارصبملا رئاس كردت اهب مث الوا ةرصابلا
 ا مدقلاب فوصوملا هاذي ىلاعت هروهطظ نا ثدح ن . زوجب دق هنأ اللا هقبقح 1 هلالاو اهل ةيذاحلا

 | ىلا اذلخ قيقحت مث ىلاسث هنغ ضقاف . هذؤجاؤو. هريغ روهظ ناو مدملا: ةملظ نع .ًاريم
 رونموا) هيناعم ةل<نمليق ثيحضرالاو تاوعتلارون هللا ىلاعتهلوق دنع ىنعملا اذهقيقدنو
 لعافلا ىنمي ردضم ربونتلا ىنعمي رونلا نا ىلع هب الاىف هن ءئرق م ىا «ضرالاو تاوعتلا

 رونمول ةيسمشلاو ةيرمقلا يكاوكلا نم ةيسحلا راونالا بيسسب ىا (راونالاب )ل هلوقو
 | ةنلقلا كالفالاىف ةيونعملا راونالا دادما ببسي ىا ةيبهولا ىا 6 ةنادهلاب نينمؤملا بولق

 هيلا نم كءاج ٍدِق لاقف ) نيريسفتلا دحا ىلع ىنا (ارون ال مالسلا هيلع ىلا ىا:(ءاعوال ١

 (رون)

 |طلب بِي! ب يي || طخ جب يب سيب سيبييبسِيلسلس-- بِ سس | ||| يس |! ب ب ب ب ب دب ||| || | -ها- ا سسبلللل



 هت ه.ه [5-

 هنال دمحم امه دارملا ليقو (نا رقلا لبقو دمحم رونلاب دارملا ىا (ليق نيبم باتكو رون
 6 هيف لاقو ) رارسالا عيل نيبم عماج باتك وهف داوثالا راسا ًاشنمو مظع رون وه 3
 ارّقو احارس اهيف لعجو ىلاعت هلوقل اًثيضم اسمش ىأ 6 اريذم اجارسو ) هيث قحىف ىا |
 اي بم اهراقل ناو ةيطتطلا'راوثالا* لا سم_شلا نا ىلع هيبن هيشت هيفف اريثم |
 ةطساولا ةيسنلا مكحي هنم ديفتسم اهيقاب ناو ةيونعلا راونالا ىلعا مالسلا هيلع ىنل كاذكف |

 ( هما حوضول )ل ريذملا جا ٌرسلاَو رونا نم ركذ اع ىا («كاذب ىمس ل قلطملا ماقملا ف وهف | قملا اماو ىرون هللا قلخ ام لوا ثيدح نم دافتسسإ م ةيلكلا ةرادلاىف ةيطقلا ةترملاو
 اًضوصخ ( نيفراعلاو ) امومح 6 نينمؤملا بولق ريونثو هنو ناجل( هنا شارروم رع |
 ا رهظامو («هءاحاع |
 عيمج ىف لمح نا هبر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا هيف لاس ىذلا ثيدحلا نمو اذه نم |

 هيلع ىلاعت هللا ىلد هنأ نم هلاق ام ارون ىناعحاو هلوقل كالذ َمَطِو ارو هناهجو داتا
 انندز-انمبأل نايلقا اة تخمعلا قجزيشلا ذا لاك الدو ناكهنا هصئاصخ نم ناك ملسو |
 09 روضأا ىعع دوهشلان ٠ 6 دنهشلا ىلاعت ةناعسا نء ول ماعا ىلاءتو هنا هللاو |
 هساسحا نكي ملام نطابب ملاعلا وه ريسخلا نا م ةدهاشنم نكعام نهاظب ىا ( ىلاعلا |

 كو ا تكل هلوقل هقاللطا ىلوالا (ةمقلا م هدايع ىلع دهاشلا 0 5 قا (لقو)

 لاقل الام سر 2 مدقت ىلوالا 6( ادجاتاوا |دييش )ل اةياتكا فايع ْ
 انما ار زيمو >.كاونلا  هظاؤح لعل '(1919133 اهلا وراق فا: (الاذما ةكادلورالإلا"
 « هللا ريظالاو لدا“ غلبا.اهناآلا ؟ قا (لؤالا» يفكوفو انيس كيابكا|
 ( لضفملا ليقو ) معفنلا ىا ( يلا ريثكلا هانعمو ميركلا هنامسا نمو )2 لوعملا هناف لماتق |
 هوفع نا هيفو ( وفعلا لبق و ) لاؤسلا لق لاونلاب لاضفالاوذ ىا داضلا رسكو ميملا مضب ظ
 ناصقنلا نع همرك ىلا ناهربلا مظع ناشلا عيفد ىا 6 ىلعلا ليقو  همرك ةل+ نه |
 ءاح اذكو 6 مرك الا ىلاعت امم|ىف 3 ةجحام نا هاور ام ىا © ىورملا ثيدحلافو ) |
 هءدارملاىا ( ليقعرك لوسرلوقل هادلوش اميركىلاعتءاعسو ) مرك الا كءرو أرقا ليزغتلا ف ]
 ( مدآ داوم ركنا مالسلا هيلع لاقو ) رثكاالا هيلعو رهطالا وجو( نع ليقاو معي" |

 ديلا هدا

 9 ىا مسالا ناشر مهلضفا ئا نيررذ الاو نالوالا مرك اانا ظفلىفو مدش لق هدييرس و

 ةل نمذا ماقلاو لامكلاب ىا 6( مالسلاهيلع هّقح ىف 6 ( مده ام 1 مركألاو ل
 نيب نع هالطعا دقو هيما ل ناوفص لوق هيلع لدرام ماعنالاو منكلا نق هنع ار درماه

 هناعما نمو 2( مادا نااف موكْلا ةباغ ادهو رّفلا ىشحال نم ءاطع ىلطعي ادمح نا نيابح
 .هانعمو ) ةثرو اردق ربك امل زيعتسا مث ةئيهو اع ربك اذا "*ىشلا مظع ن٠ ( ميظعلا ىلاعت |

 ريكلا ليقو اذه ناهربلاو روهظلاف ىا جب وا يشد جف نلا» السلا كيلا
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 ىنلا ىف ىلاعت لاقو )2 امهنم لحا وهفامهف مظملاو هتافصف ليلحلاو هتاذيف لماكلل مسا

 ةبونءملا ةمظعلا هلف ( ميظع قلخ ىلعا كناو ) ميدقلا همالكف ( محو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىا ( ةاروتلانم ) رتفد لوا ىا هلوا رسكب 6 رفس لواىف عقوو ) ةيهللا هقالخا راتعاب

 ( ايظع دلّتسو ) هقحىفو هتيج نع ىنءملاو ليلخلا نبا ىا 6 ليممسانع ) اهرافسانم

 نوكي اهظعادإو دلتسىنعملافىنءملاو ىنملا ةياعر نهريبعتلا ىته> ىلع ءانب ةييغلا,ةخسل ىفو باطخلاب
 ةماريخ منك ىلاصت هلوق هيلا ريدشياك ةيفيكلاوا ةيمكلا ف ىا ( ةيظع ةمال ) اميركا
 ىا ( مظع قاخ ىلعو لل هتاذىف ىا ( مظع وهف ) اهس ةيريط ةعباب ةما لك ةيربخو

 ىلاعت هناغمانمو ) ءاليتسالا ةياغنم هنكمتل ليثمت ءالعتسالا عوضوملا ىلعب هريبعتو هتافصف

 حالاصالا ىف لمعتسإدق مث لصالاىف وهام ىلع رهقلا نم برضب ربحا نم ةغلابملل لاعف © رابجلا
 ذارمطلارهقلا ف. ةراناو زيملغ لك لهلساو زاك لك راجيا هع ىلاعت مها ىئضد: نع لوّقك د رجلا
 ىلع هدانع رومال ىا ( ملصملا هانعمو )ل لاقأك لق مثنمو ضيوفتالو ربجال دروام هنمو

 ةتردق تحن روهقم وهوالا دو>وم الف هداع قوف ىا 6 ىهاقلا لبقو ) هدارم قفو

 ( ربكملا ليقو ناشلا ميظعلا ) ناهربلا عيفرلا ىا © ىلعلا ىنقو )ل هتئيشمو هتدارال فدهو

 ىعسو ) ناواو ناش لكف دحا هنع ىنغتسيالو ناكمو نامز لكىف دحا لكنع ىنغتسملا ىا

 (راجم) هربزواهروبز ىا دواد بتكىف ةخحن ىفو © دواد باتكىف مثسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ملاغىف هل ارضحسمو ماورالا ملاعيف هلايداتم ىا 6 لاقف ) هلوقل راجلاب لوقب نا رهظالا

 رم ىنالتلا لاق فلاب 6 كسومان ناف ) رافكلل ىا 6 كفيس رابجلا اهبادإقت ) حابشالا
 هيلع ليربج وهو كيما نطاب ىلع هعلطت ىذلا كرس بحاصوملعلا ءاعو سومانلاو لهسو

 رهظالاو ىهتنا نا رقلا وهو هيلا ىحوبام معا ىلاعت هللاو انه.دارملاو ىك اطنالا لاق مالسلا

 كياكحاىا( كتعئارشو ) كرارساو كم ولع راوناو كراذتقاو كرابتعا ىا ىنعملايف لاش نا

 قفو ىلع كرصن ةرثكو كرهق ةبلغو كفرصت ةوق ىا 6 كني ةيهب ةنورقم ) كرابخاو
 هناحس هقحىف هيناغم رابتعإب ىا ( لسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا قحفف ءانعمو ) كني
 ةيانعلا راهظاب ىا © ميلعتلاو ةيادهلاب ةءالا هحالسصالاما ) هناش ىضتشامم ةماتلا ةيسسانملاو

 واعلوا ل هءابحا هريخلو ىا © هءادعا هرهقلوا ) ةياهئلاو ةيادنلاف نوجاتحامم ةياعرلاو
 مظعو ) ةيسنالا لئاضفلاو ةيسفنلا لضاوفلا ىف مدا ىب سنج ىا © ( رسثبلا ىلع هتلزنم

 ةيربحنا رقلاىف هنع )) ىلاعت هللا ىا ( ىننو )ل هريغ ىلع هتيزمو هردق ىا نيتحشب 6 هرطخ

 تناامو لاقف ) هلوقل رهقلا ةيربج رهظالاو ربكتلا ةيريج ةخحسن ىفو ( هب لال ىتلا ربكلا
 مهيلع تناوا نافرعلا ىلع مهردقتو ناميالا ىلع مهرهقت راهقو طلسمب ىا ( رابجب مهيلع

 ةزهلا نم ةفلاش 6 نينا ىكلانمت :هناكم| نْمَو ):ةهارلاو . ةقآزلا تعني لي ةرباجلا فصؤب
 هاف ىلع ىا فاكلا مضب © ؛ىثلا هنكب علطملا هانممو )ا ةيفخلا رومالاب لمعلا ىو

 | لسقو ) هتيفكو هتيهامب ىا 6 هتقيتح ) ملاعلاو ةنحن ىفو « ملاهلا ) هتباهنو

 (هانعم)
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 مااا ا ا أ
 لاق ر) لوسملاو لئاسلاب دارملاف فلت>او © اريخسب لئكساف ىلاعت هللا لاقو يجمل مانع ١
 نيصحلا نب نارمع دالوا نم ىريشقلا دايز نب دم نب ركب وه ( ءالعلا نب ك1 ضاق
 وه ىاطنالا لاقوىنااتلا هركذ ةئامالثو نيعبراو عبرا ةنس تام هنع ىلت( هللا لكيلا ١
 ريبسلا لؤسملاو ملسو هيلع ىلات هللا ىلص ىلا ريغ لاؤسسلإب ر ىقاملا ا) ككللملا |
 أ قاخ نم مده ام ركذ امعوا ركذ امب لئساف ىا © ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا وه |
 ىا 6 هريغ لاقو )ف ءايبنالا ديسوهو ءاينالا ةقيقحي كربخي املاع ءاوتسالا فصوو ءايسشالا ا

 رهظا وهو ( ىلاءت هللاوه لؤسملاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا كئاشلا#ةلذ ( ( 541 قيف
 6 نروكذملا نيهجولاب ريخىنلاف ) ةمدقتملا ههتكىف هللا دحو نموا ليريج ليقو لاوثالا

 )2ع ليو 0 ا وا عملا هة.ةح ملاعلا م اما ريسخلا هل وو ند ان ىذاقلا همدق 8 ىا /

 هملع نونكم نم هللا هسملعا امب ملعلا نم ةياغ ىلع ىلع هنال ) نيسهجولا هيجون ىف ىا ا
 ىف هل ) جا ىا « نذا امب هنمال ربخم ) الئاس نوكحي نا صيف ىنم ( هتفرعم مظعو ا
 | الوسم ريصيف اريخت ىنعمي اريخ نوكي نا جتيث اداعمو اشاعم مهعفني امب ىا 6( هب مهمالعا |
 3 كالا هانعمو ))' ميلعلا حاتفلا وهو ىلاعت هللا لاق مك ىا © حاتفلا ىلاعت ةناعسا نم ا
 نب قلغ. ّضا ثلا نال مكحا ىا انموق نيبو انني حقا انير ىلاعت هل نك («هدالف |

 نيسملا باتكلا لازتاب هظحداو لطابلا زيمو هتضواو قا هللا نيب . دقو نيمصألا
 بابسسا نم قلخلا عاونا ىلع ىا 6 قزرلا باوبا متاذوا ) نيدلا ما ىف نيسهاربلا ةماقاو

 (قلغنملاو) ةرفغملا لوصحو ةيوتلا لوبق نم ا «هفلحولا ذي( ةيورذالاو ةيويدلا ةقعنأا '

 رظضراؤما زم )وتستلا“ىا؟ةز وسكملا ماللاو ةحوتقملا ةمملا نيغلاو ةنكاسلا نونلاب |
 ةؤسن ىفو ريسفت فطع 6 مهرئاصبو ) هلوقف مهتريصب نيعا ىا 6( مهبولق شي وا مهيلع |

 نطابلا نع هزيس.كو ىا 4 قحلا هف رءأ ( ةرهاظلاو ةنطاناا مهراصبا ىعملاو مهراصناو
 ىنعم ده ناوكيو لوس نا رهظالا ناكو 6 رصانلا ىنعي اضيا ) حاتفلا ىا (نوكو ) |
 وهو مفلاوو نينعملا ةظحالام ىعل 2ع رصنلاو نا ءىدتمم زر حاتفلا ىنعم ىا 4 دا ليقورصنلا كءاج دقف اورصنتست نا ىا جفلا كما دقف اومتفتست نا ىلاعت هل للا |

 اناهوأ ةلواؤ ءآدتمىا حفلا كا ىف ةخوتفم لادلا نوكي نا: دعبيالو 2 و حاتتفالا |
 ىلع دلا لصا ىفو لاعتفالا بان نم ءادّسالا ىلع ةملكلا ءان نم ةدمتعملا 0-5 ىلع ءانس هلك |
 ىلامت للا ىمسو )ل اهرهظم ىا لاق اذلو لاعفالا باب نم ءادبالا نم رصنلاو فلا: ءوديف |

 هلوظن قيسسام ىلع ىا 6 ليؤطلا ءارتسالا ثيدسح ىف حئافلاب مالسلا هيلع ادم نياق
 هفو )ل اعوفرم ىا 6( ةريره ىبا نع هريغو ةبلاعلا ىلا نع سنا نب عيبرلا ةياور نم )) |
 امهيف ءاثلا رسسكب © امتاخو احناف كتلعجو )ر ىسدقلا ثردسحلا ىنعي © ىلاعت هللا لوق نم |

 ىا ( هبارم ديدعتو هير ىلع ةلاعناف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىتلا لوق نم هفو ل

 ىلعجو ل ىدزو ىنع عضوو ىردص حرشام دعب ىا ( ىركَذ ىلعفرو ) هركشب امايق ْ ظ
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 (نوكيف ) حاشالا ملاعف ةلاسرلب ارخا و حاورالا ىلع ىف ةوبنلاب الوا ىا ( امناخو احناف

 مولعلا نه هل ىطعا امب موصخلا نيب ىا ( ماخلا ىنمب انه جتافلا ) نوكي نا لمتجيأ ىا
 (متافلا ور ةمو>ىم ةما هتماو نيملاعلل ةمحر هنوكلىا © هتماىلع ةهحرلا باوال جئافلا وا(

 رصانلا وا ) قدصلا ةهج ىلع ىا 6 هللاب نامبالاو قحلا ةفرءامهرئاصبل ) حتافلا وا رهظالا

 لادلا رسسكب ( ةمالا ةيادهب 'ىئدتملا وا ( هنامحا نانسو هادعا نالدخح ىا )ع قييغلا

 ميلا مضب © أدبملاوا ) ةحتافلا هنمو حاتتفالا نب حفلا نم ذوخأملا ةئدابلا ىنسم
 مدقملا ) ةؤضسنىف اك افحلا عا اكو ؤدنتم( ةزيض مث ةلمهملا لادلا ديدشتو ةدحوملا عفو
 مهراهظانع عنملا ىا ( مهلمعاخلا و ره رارسا مش و مهراوناقاخ دنعىا ( ءاساالاىف

 مهرخآ و ) ةقلأا لاح ىف .ىا 6 قلخلا ىف ءاسالا لوا تنكمالسلاو ةالصلا هيلع لاق ام )

 هزيغو ىذمرتلا ءاورام ىلعى ا (ثيدحلا ىف ىلاعت هتاعسانمو) ةوعدلا ةثعب ىف ىا (ثعبلايف

 روكش روفغل انمر نا نا رقلاىفو « روكشلا ) اعوفرص هنعىلاعت هللاىخر ةريره ىلا نع
 ( لبلقلا لمعلا ىلع ) ليزجلا ءازحلاب ىزاجملا ىا 6 بيثملا هانعمو ) ركاشلا ةفاابموهو
 روكشلا ليقو تاذلا ةفص ىلا عجريف ( نيعيطملا ىلع ىلا لبق و ) لعفلا ةفص ىلا عجريف

 بإب نم سيلف مهركش ىلع هدابعىزاحلا ىجلدلا لوق اماو ةلباقملا ليبق نم نوكيف هركش نا

 ال هنن [قالزب تئينطوو ) لماتق.ك والا ىنبملانم_ضحالابلا عجرب لب مهو اك ةلكاشملا

 كلذىف نا ةمالا هذهقحىف اضيا لاقدقلو ( اروكش ادعناك هنا لافمالسلاو ةالصلا هيلع

 ]7 ( !ناننقاناعمالا ناف/ ل فاع اط)لماك نمئمإ لكلا نوكسش نابص قكل: تاب إل
 اولمعا ىلاعت لاق. دقو ةعاطلا باكتراب ىناثلاو ةصعملا بانتَجاب لوالاف ركش هفصنو ربص

 ركشلا ادا عاوجلان لفازتعما وه روكشلا ليقوب راوكشلا :ئدابعنم لبقو اركش دواد.لا

 هللا لضفام ريرحم ضرعمىف هلال هعقوم ىضاقلانم اذه عش مل ىكاطنالا لاق دقو اذه |

 ةماركب صخ نم اماو هناعما نم هيلع ىلاعت علخ امو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هيبن هبىلاعت

 اخون لكذ و لصفلا لاو مهمدق دقف مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ءايبنالان م دحر يغ

 ىرخذا ةرم انه هركحذ ةداعا نع ةينغ كلذ ىف ناكو مهتلخ ىف ماللاو ةالصلا هيلع

 6 لاسقف ) فصولا ىا 6 كلذب هسفن ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص ىلا فصو دقو )
 لبالا مايقنه هامدق تخضشا, نيح هلق امل هريغو ىذمرتلا هركذ ام مدقتملا ثيدحلا ىف ىا

 (!ازوكم ادلع نوكا الفا. 2 نخاتامو كبنذ نم مدقتاه.كل هللارفغدقو اذه تلكتا
 هماعنا رادقع ىا ) كلذ ردع انراع فر مج أقرتعم ىا ( ارومص هيدانع هقشم ىلعو ىعا

 أ (( ةدايزلا ف2 !ىناكراب مايقلا ف وىا (ىسفن اده )يانج و ىاسلب ىاب (هيلع اينثم) دنع ظ

 لصاحلاو ةمعن ىلع ةمعن ىا 6 مكندب زال مت رش نال ولات قلققل كلذ قم ): اهلصحم ىف ىل

 ةنحلا كيلاثع ةلازال ه.ضتقمو ةكعأأ بدأ سم ةدايزل ه.ح وم جوملا ركشب مايقلا ىف هغلامملا 5

 ) مالكع (

 0 اا يظل 222232323332322232323333393939397>---س تت

 سم دسم سمس سمس سمس سس سسوس سس سس بيس ب با بس ببي بببيباالللابلا0ا0ا0101 ]| | | 0

 ١ لوش 5 هيا ) مالعاأو رمكحلا ميلعلا وهو ىلاعت هللا لاق ) ميلعلا ىلاش هناعم أ نعد 5



 هه ه1 ا
 ْ ( ةداهشلاو بيغلاملاغو ]/ىلاعتو هناحس اعسايىف مالعلا درب مل ذا بيغلا مالعوا بونغلامالع

 | ةنسنلاب هتوسغو ىلوالا ناهرب ىلع اماو ءافتكالل اما بيغلا ملاع ىرخا ىفو ةبا ىف ىا

 فدوو ) مهقلاخو 'ىثلك دجوم هنال ىلاعت هيلا ةيسنلاب بيغال ةقيقل-ا ىفف الاو هريغملا

 | هنم ةدئاز ةليضف ىا 6 هنم ةيزع هصخو )) هريغل ةكراشملا عم ةلخاىف ىا (ملعلاب هيبن
 | ةيايدلا فراعملانم ىا « ملعت نكتملام كملعو لاقف) هيلع هتنملضف هصاصتخال هريغىلع
 ءاسالا نم كريغ ىلا ةمسنلاب ىا ( اهظع كللع هللا لضف ناكو ) ةينبقيلا فراوعلاو
 لامكيلا ةينتغ..د ليدكتلا“ةني لف اف قا (لاق3) [ اع اظدح مهنم لكىطععا نا 9 اضم لاو

 اونوكت ملام مكملعب و)7ىنءم هنال 'ةئسلا ىا (ةمكلاو )ىنم ةتءارقىا (باتكلا مكملعيو)

 ه#تااسو راهظاو هتويث ءادباب ىحولا ىوس هتفرعم ىلا قيرطالام مكلوقعن ىا ( نوملعت

 | ”ةؤسس هاو :ةقيقللاةلاؤحلا اه. ذاولآ ؛لكلوأنراذتقر رك عون هنا ىلا ءاميا لعفلا ريركت ىفو

 | ىلامفا ةقرطلاو ىلاوقا ةعيرسشلا ىور دقو ةقرطلاو ةعيرشلاماكحا ةنسلاو باتكلا نم

 ادوهشئا (زخ الاو) ءادتا الب ادؤجو ىا (لوالا ىلاعت نانا نمو )ىلاوخا:ةقشللاو
 ( اهئانف دعب ىقاسلاو )ل الزا ىا ( اهدو>و ىلق ءايشالل قباسلا امانعمو آل ءاهتنا الب

 كدعب سيلفر ذن الا تناو ءوُش كئادبا لبقىا كلبة سيلفلوالا تنا مهللا 'ثيدحل ادبا ىا
 صهاظمر اتعاب ءوش كروهظ قوؤلىا كقوفرسلف هاظلا تناو ءىثشقلخلا كئانفا دعب ىا

 كناذ ةقيقح رابتعاب ءىش كنتوطب نود ىا كنود سلف نطابلا تناو كنافصو كلاعفا

 | هنوكح قيقا ىا 6 هقلقحمو ) فلا ىفلا كناق“ ىنعي رقفلا نم ىتغااو ىتذاىنغ :قضقا
 هلال نا ةلؤ:) اهعدتمواءاثلثالا َبِحَّومْر وهو عيد( لآ هلا سيل“ هناا ) 1[, واقل
 ١١ اهادّؤم راشعاب ناك ناو ىلاعت هل هيزنتلا تافصنم ىنعملا اذهب امهف اهديعدو ءا.شالا ىنفم

 || ءاسالالوا تنكمالسلاو ةالصلا هلعلاقو) انتو افصو نوك, ايدباو ايلزا هنوكةدافانع |

 ( اذهب رسفو ) صالاملاع ةياهنىف ىا (ثعبلايف مهرخآ و)قاخلا ماع ءدب ىف ىا « قالا

 غيل مهدهع ىا . مهقاثيمنينلا نم انذخا ذاو ىلاعت هل وقل اقلخ ءادنالا لوا هنوكب ىا

 | ميم نبا ىسيعو ىسومو ميهارباو ىا (حون نم زاكاتمو)ىاذلا كإأ ةلانيترلاوم ىلا ةوفج

 هللا ىا 6 مدقف ) لسرلا نم مزعلا ولوا مهو عئارسشلا بابرا رهشا مهنالركذلاب اوصخو

 نيروكذملا ءايبنالا نم نيمدقتملا ىلع هركذ ىا ( ملسو هيلع ىلاعت للا لص ادم )ل هناجس
 حاورالا ملاعف توين مدقتو هتلر قيسا حابشالا ملاعف مهنع دوجولا ىف رخاتم هنا عم
 دقو /قاثيملاىف ىلب لاقنم لوا هنا دروو ىحور ظفاىفو ىرون هللاقا>املوا ىور دقو

 ىتاو تنا ىبإب هلوقنم مدت اهث ىا ( هنعىلاعت هللاىضر باطلا نب رمع هنمون ىلا راشا

 ءابنالايف ىا مهلوا كركذو ءايبنالا رخآ كعب نا هللا دنع كتايضف ن٠ غلبدقل هللا لوسرإب
 ملا ءايبنالالوا تنك هلوق ليرة نمو ىا 6 هنمو )ل ةبالا نييبنلا نم انذخا ذاو لاقف

 | 6 نورخ الانحتهلوق)) ديزملا ةيترصنمةلا ىف ةيلبقلاو ةيشاسلاوةيلوالا ةسفلا رايتغاب ىا



 هب حرص 5 ةقيلخلا لبق مها ىضقملا وا ةمايقلا موي ةئعبلا ىف ىأ 6 نوشباسلا ) ةقلخلا ىف ىا
 ةؤئسىفو 6 هنع ضرالا قشنت نم لوا انا ) هلوق هنمو ىا « هلوقو ) ماسم ثيدح ىف |

 اسهباوبا ن٠ نمالا باسلا نم هتماو وه ىا 6 ةنحلا لخدي نم لواو ) ضرالا لبق هنع
 وهو ) ةعافشلا لو.ة٠ ىا ( عفشم لواو عفاش لوا و ) ثيدحلا قرط ضعب ىف درو اك

 ةلابل قاتدشا "ننس. 2 هللق اذ ديك انين( للا زغلا »و هذعن“ قينال' ىلإ © نينيدبلا:متاخ
 رخخ الاو لوالاب ىمسملسو هيلعلاعت هللا يصوهو ىجلدلا لاقنيعمجا مهيلعو ىا ( ملسو

 الف ىلاعت هقحىف اهانعم ثيحنمال ثعلاىف ارخاو قلحلا ىف الوا هنوك ثيحنم وه امنا
 - رئاسنيب نم نيفصولا نيذهب ةقرفتلل ةصوصخال هلا ىنالو ىهتنا انهركذامىلا تافتلا

 توعنلا نم تعن ىف قلاسلا عم قولخلا كارتسشا روصتبال ذا ةقحاللاو ةقباسلا تافصلا

 ميلع ريصب عيمس هللاف ىفرعلا وا ىزاخملا ىنعملا ةظحالمب نوكي امناو قيقحلا فصولا بسحب

 نوب امهنيب نكلو تاقولخلا ضعبل اضيا تافصلا هذه تدئا دقو ماكتم ذيع رئادق: نح

 الثلث لضفلا اذه ناس ىف الصف ىتأس اك فنصلا درفا دقو نيدىلع اذه لئمىخالو نيب
 هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع ىناسملتلا ىور دقو اذه لدعلا ماقمنع دحا لدعي

 مالسلا لوا اي كيلع مالسلا همالسيف لاقف ىلع ملسف ليربح لزت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ليرججاي تلقو هيلع كلذتركتاف نطاباب كدلع مالسلا ىهاظاي كيلع مالسلا رخا اي كيلع
 دمحاي لاقف هءالا قلتال ىذلا قلاخلا ةفص هذه امناو ىلثم قول ةفصلا هذه نوكت فك

 عيمج ىلع اهب كصخو ةفصلا ذهب كلضف دق هنال كيلع اهب ملسا نا ىنما هللا نأ ملعا

 كنال لوالا, كامسو هفضو نم افصوو همسا نم اعسا كل قشف نيلسرماو نيسلا
 ءاييلطالا رتخونرضملا ىف. ءاستملإلا نخل كنال نخب الا كانلعسو الخ ءانيننالا لوا
 قاسوف رمجالا رونلاب همسا عم كمسا بتك ىلاعت هنال نطابلاب كامو مالا رخآ ىلا
 ةالصلا ىنمماف ةباهن الو هل ةياغ الام ىلا :ماع ىنلا, مدا كانا قلخي نا لبق شرعلا

 اريذنو اريشب .هللا كثعب ىتح ماع فلا دعب ماع فلا دمحاي كبدلع تيلصف كيلع

 اذه كرصع ىف كرهظا هنال ىهاظلاب كامعنو اريثم احارسو هنذاب هللا ىلا ابعادو

 دقو الا دحا نم مهنماف ضرالاو تاومسلا لها كلضفو كعرش فرعو هلك نبدلا ىنع

 نطابلاو ىهاظلاو رخ.الاو لوالا كبرو دمحتناو دوم كبرف كيلع هللا لص كيلعىلص
 هلل دبا ملسو هيلع ىلاعت هللاىل< .هللالوسر لاقفنطابلاو سهاظلاو رخ الاو لوالا تناو
 (نيتملا ةوقلا وذو ىوقلا ىلاعت هباعسا نمو )ىتفصو ىمساىف ىتح نييبنلا ميج ىلع ىناضف ىذلا

 : هيننىا 6 هللا :هفصو دقو ةوقلالماكلا ةردقلا ماتلا ىا (رداقلا امو هلق ام ريسفتوهو
 هناعسا نمو ليربج لبقو دم إل ةيدارملاىا (لبق نيكم شرعلاىذ دنع ةوقىذلاقف كلذد )

 ىورملا ىإ 6 ٌنونأملا ثيدحلا ف 2 .ىتسحلا ءامسالا ىف ةجام نبا ءاور اك 6 قداصلا ىلاعت
 هلل دحلاو الق هللا نم قدصا نمو ىلاعت هلوق نم: ذخؤي دقو اعوفرم ةربره ىلا نم

 ( ىلا )'
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 هيلع همسا اضيا 0 دوعسم ناانع 2 ىا ثردحخلا ىف زوون دعو اعتق ادط عانلا

 هل دوهشملا ىنعي هريخ اهف ىا 6 قودصملا ) هلوش اهث ىا 6 قداصلاب مالسلاو ةالصلا

 ىا © ىلاعت هناعسا نمو ) ىوهلانع قطئامو هلوَش ىلاعتو هناعس همالكىف هقدصب

 هن اكو ىلدلا هركذ اذك اونمآ ىذلا ىلو هللا ىلاعت هلوقنم ىا © ىلولا ) نا رقلا ىف

 ىلاعت لاق ( ىلوملاو ) دبمحلا ىلولا وهو ىلاعت هلوقو ىلولا وه هللاذ ىلاعت هلوق نع لفغ

 امه ةرياغلا رهظالاو::((رضانلا ) ىلوملاو كولن” لكءئنتم ىا © اها ) نإ وللا عنق

 قفو ىلع هدامع عاق قار يصَتملا وه ىل ولا ريصنلا 2 ىلوملا 8 كالا هر اوس هلوقل

 نقانق ىلع قال مك ريصنلا ىعم نه معالا ىنعملاب ىلا هفصوقي ىلوملا كلذكو هدأ سمع

 هللالاق دقو ) هلو فنصملا هيب أك رصانلا ىلوملاو ىلولاب دارب دق هنا ىفاننال وهو ريصلا
 ىراغلا هاور ) نم ؤ* لكامل انا مالسلاو ةالصلاه.لع لاقو هلوسرو هللا مكلو اغا ىلاعت

 نيثم ٌوملا ىلوا ىلا علاشن هللالاقو ) هو راح نع دواد واو دا ىودو ةررهىنانع

 تيكن 2( هيدسحو ىذمرتلا هاورام ىلع ىا 4 مالسلاو ةاللصلا هيلع لاقو مهسهأ ند

 مالسالا ءالو ىفاشلا لاق ىن» هناف هلوتيلف ىنالوتو ىتحانم ىا ( هالو» ىلعف هالوم
 رمع لاق دقو مهل ىلومال نيرفاكلا ناو [زطلا «نيفلا كيسا اكاد لدطن در واعك

 نا ةيلس لبق 5 ناطل ىلع هيأو قا نهم لذ تءصا امهَنَع ىلاعت هللا ىذر ىلعل أ

 ( حوفصلا لادن ) وفعلا زيك وا 4 وفعلا عملات هناع“ا نمو 0 هالوم ىلعف هالوم كانكاذم

 ازا لمعتسا مث قناحلانع قزعلا هوعص ةلاما هلصاو ضارتعالا نع ضارعالا كك ا

 اذه. ةحصص ةزمسن ىفو 6 اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيدن ىللاعت هللا فدو دقو ل ىناعملا ف
 (فاليلا» لاو بكف !3«للا اه انون قابس امك .ءاوودللاآقا(فاوؤتلا )ىف( وءزو لزدلا قلك
 ىا ( وفعلا ذخ لاقف ) هب هفصو قةحتبف هرمال الثتم ناك هنا كشالو ( وفعلا»سعأو )
 انو هطامتو ةعلاظلا كشفت ةثيناكلذا*هثنسلا رك نمنع عزواخا» لكزز خا 2[ اال

 أ نلهاجلا نع ضرعاو القعو القت وا افرعو اعرش اقاوارفلا ىا فرعلاب سانلا ىا

 ىا ( متصاو ) زواحت ىا 2 مهنع ء فعاف ) لجو نع ىا 6 لاقو ) نيلداحلا نم نيدناعملا
 أ| 6 وفءااذخ ) ىلاعت هلوق ىعمنعىا (هلوقنع) ىنلا ىا ( هلأسدقو ليربجهللاقو ١) لفاغت

 لاقو ) كمر> ن٠ ىطعت و كعطقنم لصتو ئا © كفلط ىعاوشك ناءالاثا),ةسالا» كلا ١
 انوي اذه ىلاخلا نيدلا ناهرب انش لاق ىكاطنالا لاق ليجتالاو ةؤطس ىف ديز 6 ةازوتلاف

 ثيدحلا ىف ) ليجنالا ركذ هيف سيل ورمع نب هللا دبع ةياور ن. هحيس ىف ىراذملا ءركذ
 هتعن ىا 6 هتفصىف ) قبس اهف صاصلا نب ورمع نب هللا دبع هاور ىذلا ىا ( روهشملا
 ؟اي 00 قع ىا ب ا قاخلا 'ئىس 4 ظفش 0
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 هللاق فوت ىنمع ) قحلا ةفضيف ةيادهلا ىا ( وهو ىداهلا ىلاعت هناعتانمو ) وفعلا ةرثكب

 انه ةباذهلاب دارملا) هب ايدتهم ريصيف هنف ءادتهالا قام نا ( هدابعنم دارا نم ىلاعت

 ىده هللا 'نكلو ثبنحا نم ىدهتال كنا: ىلاست هلوق هنمو بولطملا ىلا ةلصوملا ةلالدلا

 مهانبدهف دومت اماو ىلاعت هلوقىف ك ةلالدلا درو نايبلا ىنعع لمعتسي دقو ءاشي نم
 قبرط ىلع ىا ) ةلالدلا ئنععو 2 هلو ىنعم اذهو نايِغلا هاسدهو ىىلاعت و هناحم هلوقو

 ىلامتهلل'لاق ) هلق امثسيرق وهو ءاعدلا ىنعمموىا © ءاعدلاو ) دشرلا ليبس ناسو قحلا

 هّتيؤر اهيف ىتلا هللا راد ىا ( مالسلاراد ىلا ) قحلا ةوعدب قلحخلا ةءاع ىا ( وعدي هللاو

 ةمالسلا رادوا ماودلا هحوب اهف نم ىلع هتكئالمو ىللاعت هللاملسي رادوا مارملا نعا ىه ىتلا

 ىا ( ميقتسم طارص ىلا ) هصيصختب © ءاشإنم )ل هقيفوتي 6 ىدهيو ) ةمءالملاو ةف الا نم

 ءادتهالا قلذ- وهو قيفوتلا ىنعي وه امم ةيادهلا عاونا عيمج ىا ( عيا لصاو ) موق نيد

 ( ميدقتلا نم لبقو ) لاقالاو ىا 6 ليملانم )ل ءاعدلا ىنعمب وهامو ةلالدلا ىنعمب وهامو

 بتكوق فورعم ريغ نيل وقلا الكو هيلا مدق وأ هيلا ىدهام ىلا لام ىدهنم ناكف ىنعي

 ىلقو ) ةلاطالا ريغ هبف ةدئافال مث ةلاصالا لبس ىلع ةلالدلا هحو رهظبال هنا عم ةغللا
 اسمه وا هب ديرت ىا ©( ىنعي ىداهاي:نهاطاي ) هانم ةراشاب هانعم ىا ( هنا هط ريسفت ىف

 كناو ) مالسلاو ةالصلا هيلع هقحىف ىا 6 هل ىلاعت لاقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنثلا (

 لاقو ) قلا قيرط ىلا قلخلالدت ىنعملاو هب ئرق اك وعدتل ىا © ميقتسم طارصولا ىدهتل
 هنا لصاحلاو ارينم احارسو ةخع ىف ديز هريستب ىأ هيصان ىا ( هنذاب هللا ىلا انعادو هيف

 درحم وهو يناثلا ىنمملاب صتخم هنا الا ايداه هنوكب قوصوم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ءادتهالا قلخم ءاشن نا قيفوتلا وهو 6 لوالا ىنعملا/ صتخم ىللاعت هللا ) ءاعدلاو ةلالدلا

 ائاو ةيادهلا لوق هف قلخت نا ردقتال ىا © تبنحانم ىدهتال كنا ىلاعت هللالاق )

 لوقو ةباحالل هقيفوس © ءاشي نم ىده هللا نكلو ) ةلالدلاو ةوعدلا درحم كتفيظو
 لامعتساف ىلاعت و هناحس هريغ ىلعقلطي دق ىا © ىلاعآ ريغ ىلعقلطةلالدلا ىنععو )' ةبادهلا

 لوالا ىنعملاب ىلاعت هصاصتخاو نييثعملا ةدارا وهو معالا ىنءملب ئىرابلاّق حيف ةيادهلا
 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلد هقحىف وهف انه ةخحرىف ديز اذلو ىناثلا ىنعملاب هريغ صاضتخاو

 خف دقو ةيناثلا ملا رسسكي 0 نملهملا نم ملا, ىلاعت هناعسا نمو. ): ريغال .ىان ةلالدلا ىنع

 ةغيصلا نا نم ليش هنع اريعم ءر أك دساف لوق ىلع ىنبم اذهو ( دحاو ىنعع اه لق )

 فصول بسانم ريغ ريقحتلل عضو ىذلا ريغصتلا ناف ءاهلاب ةادبم ةزمهلا ناو ريغصتلل

 هيلع اظفاحو هسبلا ابيقر راص اذك ىلع نميهنم ذ ونام نميهملا نا:غ ابر يكلا لمعلا
 ةزمهلا تلق نفاؤم هلذا نا ىلع فوخلانَم هريغنما نهبدحاو اهانعم نا لاَه دق من
 ىلاعت هقخىف نمؤملا ىف. نمتؤملا وا نامالاىنعع وه لبقو ءاب. هيناثلاو ءاه ىلوالا

 ظ ىةعأ مأ نم امندلا ف ,مهدعوأم رونملا ىا ةؤسا ىف م هداع هدعو ىأ ( هدانع دعو قدصملا

)0١ 
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 هدعو قدص ثي دحلا ىفاك معالا ىنءملا وأ ةدعو 00 ىئانلا هدا اوااقو نبذة هكا

 ( قل اهلوت) هنادن ىا ( قدصملاو )] هد>و بازد>الا مزهو هدنج نعاو هدنع رصأو

 ضرالاو ءامسلا بروف ىلاسعت هللا لاق م هتاياىف ةّساثلا هتالك نهىا هلوق تعن هنا ىلع هيصنس

 هيلع هللا اودهاعام اوقدد لاحر ليزنتلاىف راشا5 ( نيئمؤملا هداعا قدصملاو ) قل هنا |

 هلوُش ىا ( هشن دح وما ليقو و هلسر هدعو فاخي هللا نيس الق لاق ثيح ( هلدرو )

 هسفنا هقادصتب نمؤم وهف انا الا هلاال هللانا ىننا هتاحس هلوقو وه الا هلاال هنا للادهش

 ةزههلا دعب اهديدثت ةخعسن ىفو ةنك الا ةزمهلادعب ميلا فيفخت ( نءؤلا لقو )

 ههزنتل ىا (هماظ نم ايندلاىفهدابعإ نامالاو نمالا ىطعم ىاذءلاةداحالامت وهو ةحوتفملا

 مهصاوخ فاطع هياع لدن هدا.ع مومعل اهلحم ريغ ىف ىهو ه.ضع نم هذءسأ ىو هعوقو نع

 عشام ناف هس دعت نموا دال ا هءاذعنم ىا « هءاذعنم ةرخ . الاى نيئمؤملاو ) هلو هيلع

 ناتو < نءيهلا ليقو) نياماكلا نيئمؤملاب داراوا هيه باب نم وهذ نيم رحلا ضعنل

 رك ذاااذك نعوم درامت ىاوألاةلبتت هدايا نيملالا نم ىناا( هنت ارهاق زآ ةنامالا مآل
 هلصاناىلع نءؤملانم ليقام ىلع رغدم هنا باوصلالب ةس رعلاىف هحتم ريغ وهو ىدلا

 | تاهرهو تاهباو قارهو قارا لقاك اءاق نا.فاعتبام اريثك ذا (ءاه ةزمهلا تيلقف) نعؤم

 6 مهلوق نا ليفدقو ) قيفوتلا ىلو هللاو قيقحتلا نم ه. قاعّسام انمدق دقو كاهو كاياو

 ةخسن ىفو 6 مسا )) رصقلاو دملاب ىا ( نيءا ) هيقعىف ىا 6 ءاعدلا ف ) نينهؤملالوق ىا

 دسمداس هتامحم هناو ةزمه رسكب هنا ىهاظلاو 6 ىلاسعت هللاءامسا نم ) مسا نيما ىا هنا |

 هللاءامسا نم مسا هلال ىا لياعتال وهو ةزمهلا حتشب هلا ىك اطنالا لاقو لمأتف لوالاناربخ |

 اذهنا ىنكالو ىهتنا بدتسا نيمااي هانعش ىكاطن الا لاف د_هاح نع كلذ ىورام ىلاعت

 ١ هللاءامماىف سيل هنالعصبال اذهو بيذهتلاف ىوونلالاق ىنءاىف نيل وةلا نيب ىنعملا ف بكل ١

 دوو ةراودم ةنسوا انا رقالا تدل ىلاعت هللأ مسانأ م برعم ريعالو قدم مسا لاكممبا

 راف ننال فاجأ "كودك دسار لا م ىلا هركذ ناب رطلا مدع

 لامعا سحب ليح هللازا هلوقىف هرك ْذ داح لاب هيلع ةقالطا تدب هلا نيم رحلا مامانع وه

 دروأم ىنءم 5 رايتعاب ارئاوتم تدل ؛ نا داكلب اداخا ثا نيما دورو نا ىفكالو ىهنا

 | 0 لاطاب معا ىلاعت هللاو لام>الا لحىف هنا س همسا هيدارملانا الا ادارفا

 قازياعلاو ىدع 9 ءاؤز 6 ني وللا اع ناكل" يرق "ريلاغلا كو متاخ نيما ا

 "أ دع معتفلا 00 مسا وهؤ .تحتسا هانعم ىلا روهتللا نككا"ةراه ىبانغ”ءاغدلاق |

 ا ةءانرقدم نأ" قلنا هللا لو زل لحال اق "تن دح ىف ك5 وق 00 داو ريد و

 | هيلع ىلاعت هللا ىذ للالوسر لاق ىنمملاو ابولق« عقو مالكا لعاو ةالصلا ىف ةحتافلا

 | دقالارصفلا كلا ناك نتوء اسملا "قو انس نراقب طرا لدا وطلاق رسو
 هأ عم وا ىلاعت هللا ء ٍْك ما نم مسا طع. ماا ىف ىدلس >ا ولا ٠ نع اذا لاك. و دودمملا داش

 0١) 43 ى راقلا ىلع كك مع ممل



 ( نمؤااى هم هانعمو 2( لماق م لعبا كلذكوا نكيلف اع كلذ 50 بتدع# 7 مهالا

 ادلوتم دملا نوكيوعدبملا ىنءي عيدبلانااك نهؤملا ىنمعب ارودقم نيمالانه ذوخ أم هلعلو

 ظ ىنملا ةهج نم نهؤدال رياغم وهف ( دهاثلا ىنعع نميهملا ليقو ) ةك را عابشا نم

 ىدلاوا ةرذ لاقُثه هنع بزءبال ىذلا ملاعلا دهاشلا ىنعمذا ىنمملا قيقحت نع ءانمدقام ىلع

 قاولار. ظنالا_ ىببعو ىاآ( ظااحلاو 3 رشوا رتخ نم تيك ان سفن لكى ع دهشب

 هللاىلص ىنلاو ) مهلاوقاو مهلامفا موياع ىدحملاو مهلاوحا هدايعل ظفالا ىا وا ىنسم |

 ةنايدلا بلاطو ةئامالا باص وا نووصدو موصعم ىنعين وما ىا ( نيما مو هياع ىملاعت |

 ىطءهوا قدصم ىا( نمؤ»و ) بررقو برو دهاشمو ملاع ىنمع ىا 6 نء.همو )

 ( نيما مث عاطم لاقف ) نيرسسفملا ضعب دنع ىا 6 انيءا ) هللا ىا 2( ءامسدقو ) نمالا |

 ةيلهاللا لها نيب امف ىا ( مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو ١) نيمالا لي ريج هب دارملا ليقو |

 ” 0 لا ةدربيشف و. ةتناما لامكل ي (اهدسبو ةوبنلالبق هبرهشونيمالاب فرغي )
 ( هلوقىف ائميهم ) ةخسن ىفاكهرعشىف ىا ( س لا ءامسو ) هتنايخ نع هايا هناحمس هللا

 فدنخ «+ .نم نءيهملا كيب ىوتحا 2 مالاسلا همملع هح دم ىف اهدشناوااهأعنا تاسانمىا

 وهوىوتدحا لعاف هنا ىلع عوف سم نءهملاف ىتءمو ىنبم هءان يمدقو ( قطنلا ايت ءااع

 هلاق ) ىلاعت هللادب دارلان وكيف © نميهملا اهياان دارملاليقو إل ماقملا اذهىف ما رمال بسانملا

 لوالا ىهاظااو فاقلا لدب نيءلب ىرخذاىفو .هيدحتلا نودن ةذدن ىفو ريغصتلاب ( ىدنقلا

 ةذنق ىلا بوسنم هناي قاسماتلا هب حرمص دقو ه هل نب وبس نع هللاد.ع د# وبا مامالا هناف

 يحج ببطمططلب7ب7

 1 ب الايبي يصب بببأأا 00010111 ]| 11101000

 هريعو ىره وا نع 6-1 هننه> ىف قىوج لوك ىبتق اهيلاو.بنلاو لدحرلا ىمساعو هتف

 ناتك .يحاضص ىوداا- ئزورملا لحقو .نوللا حقو لدلا ر يسكب ىرودلا نع وه مل

 هيوهأر 10 قحسا ن ع م تثتددحو داد غب 9 لاتفافزت اك تالا بداو نفدورحملا 1

 اهريغصتو ةبتق اهتدخاو ءاعمالا ىه باتقالانا ىبمصالا نع ىك اطنالا رك ذ نكل ريغصتااب |

 ةليبقألا تلوغ ايهم ةدقم دورتك تيساشت هلو ةعيطلا رثللت و ناتنجلا متاج ىباو |

 ريغو ,ءارعشلا تاقبطو خيراتلا ,اهنمو ثيدحلان كشمو نارقلا .لكشمو ثيدحلا بيرغو ظ

 ( ىريشقلا مّ ءاقلاوبا مامالاو ) ناكلخ نبا هححامىلع نيتأءو نيع.سو تسةئسىفوت كلذ |

 نيدنو سمح ةنس ىققوتهللاىلوو ةلاسرلا بحاص ىروباسناا نزاوه نا ميركلادبع وه

 دهاشاملل هدوجوب قدضي ىا ( هللا نمؤب ) هيث قحىف ىا ( ىلاعت لاقو ) ةئامعبراو |

 متالاوإ ,يصواخم .مهملس موعدسب ىا ( نيساؤملل !نماؤيو ) مذ وجب و هفرك نه دنع |

 هلوقف قيقحتلا دود وب نامالا ناعاو قيدصتلااو دوهثلا ناعا نيب قرشذلل هدب ضم |

 قيدصتلا صف هنال ماللاو ءابلاب ىدع ليقو نابعالا قلطمل ريسسفت ( قدصي ىا) |
 نول وش ام مهل سي نأو نينم ْوملا نم عامسلا د_صفو هب رفكلا ضرفن وه ىذلا هللا

 1 انك واو ال نمؤمب تناامو ىلامعت هلوق هوحتو هدنع نيقداسد مهأو وكل مهقدصيو
 ) نيوداص (



 ذيب كلا < مديت 3 55 مح

 . 2 ةكع

 ش ع هاه لس

 لعام د> قاكىا يول لالاد) نولذرالا كءساو كل نم م .اولاقو نيقداح

 اذهف ( لدعل حر تاب نهوهوا نماوذىا مىاحال) نيد فن (ةئماانا) قعءعم وى م سماه

 مرح لظ ىف ةباحصلاا تناكذا ناءالا لهال .نامالاو نمالا ىطعم ىا © نهؤملا ىندع ْ

 ريغ هنال السصا قفاوم ربع وهفر م ةرربلاب نيمأ ع ىحل دلا لوقف اماو نينما هفنك

 ةغلاس.م ةغبص حماس و فاقلا مذ 1 سودقلا ىلا هنامسا نهو 0 الهو انزو قبايل

 الزا ىا ( نم اقناإ ن *وع هزملا 0 ( لاق ادلو ههازئلااو ةراهطلاوهو سدقلانم :

 ادباثودحلا اتا ىا ةمالعاا صو ةمس عمج نيشلارجكي (ثدحلا تان سيو”

 مهن هولا لقع هب ط.4وا مثو هلي وا س < اكاردي انا نإ ٠ املا ةأئءم ف لاه دقو

 لادلام مهن وهو دروام ىلع وى (/سدقملا تدب ىحسو ( كلذ ءارو هللاف كلاس رطخام لبق ا

 عوفسم تدب نا ىهاظلاو اففخم لادلا رم 7 و ملا حتي لبيقو ميلا مضو دعا |

 سدقملا تدب ىحس ١ هويت لّقتو هروهاظا كرت و ردقم قاع /| لوعفملاو لعافلا ة هب , امن ىلع

 لوءفملاو لطفا انلكفلا لوعفملا هنا ىلع بصنااب تدب ناب ىاطنالا ةارحف سدقملا تس إ

 لزيت ىلا لضيق لتفتيح , ىا هيفا نكاتلتم : قايم ماقم 0 ليلا

 هف ) .فاظنتي.ىا ل 0 ةسغيصا ( 1 هلال ) ةدمعلاك هن 0 5 باي ظ

 نا رّقلا ىفءاح مىا( سدقملا ىداولا هنءوزإ بو.غاا مالع هنو ديعل هنأ ىلع ءانن 6( بوندلا نو

 سدقلا حور هنمو ىا (.سدقلا حدرو رف رهطالا وهو كراسلاوا رهطملا ىنعع وهو

 ىنملاو ماركلا ىا« ءايبنالا بتك ىف عقوو ١) ليرب هانبوت ىا امنوكسؤ لادلا مشب

 هنا ةصو هنوعت ناس ف يا 1 مالسلاو ةاللصل هلع هناهسا رف اهضعبوا ايوئءخ قف

 70 : 2 . 2 امن لاق كاف علا رع ائعا «اننع هعارتاب هريس و 2ك كلا ٠ نه هن عطتإ ىدلارانا دتاا

 ىلا تاماظاانم مهج رو لاقو ) مهنع هرودص مهب قيابال ام مم مل (مهك زو

 ةهيشلاتاماظ نموا .كشلاو ناعالا.ةدحو.رون ىلا رفكلا عاونا تاماظ نم ىا « روذاا

 تى اذه نه ىنعملا اذه دعب قالو نيقيلاروت مهل ءىشلو هب هللا مهيدي ابعويتدلا 3

 مزايف لوةنم هنأ رده ىلءعو لوقنمالو لوقعم ريغ هل الدال ل آلا قع لوعفملا ةغيص ناف

 مالسلاو ةاللصلاهياع ىبناا ىا 6 نوكيوا ) لويق رثك ١ هعابتال تمنلا اذه نوكي نا هنم |

 فاضرفالاو 0 ةيدرلا ىا ةمدععملا لادلاب 1 ةءممدلا قال الا نم ا رهطم ىعكب اسدقم )

 ىنملا اذهو ةخسن ىف م ةءادرلا ىنعم ةءاندلا نم زمهلا هلصاو ةيتحتلا ءايلا ديدشت 6 ةيندلا

 صاو اضاا كر ولك 4 ةراهطلا 4 دا رطادالب . بون نم روم هلق 0 قبساغ بوابل

 ري ل ل ل ل



 - هاذ زيوس

 ( عنتمملا نايل ١ :للكتلاب الإ نع نم 6( يزعل ىلاعآ هنامسا قماؤن الا را رجلا ل بوايغاو

 دوحولا زب, نع نالأذ هلوق ند 2 هلريظنال ىذلا وا هئافص رات عاب ) بااغلا 0 هناذب ىا

 عيدك لعفم قع ليعف وهف (هريغا زعملاوا ) عييمملا عي ديلا ىنءم وهو دوهشلا بارا رظن 7

 انز زعف ىلاعت هلوق هنمو حتفااب زعبي نع نه ىوقلا هانعم لاش دقو لوق ىلع عدبم ىنءك

 ىا هلو_سرلو ) ةعئملاو ةبلغلاو ةوقلا ىا ( ةزعلا هللو ىلاعت لاقو )انيوق ىا ثااثب |

 ىلاعت و هناحس هل ناسا عاشت را ىا ( ردقلا ةلالجو )7 ناطاسلا روهاغب ىنع 1 عانتمالا |

 مهرب ممتنع نال نيتمؤءللو ىلاعت هلوق اذكو ةي آلاىف هبرب هتزعف هلوس رك هنعا ناو

 ىنعلاقاءلادبع نيدلاجاث خيشلا هبدارا قاعملا لاق هنا ىباخلا ركذو اذه رخآ مهيبفيو الوأ |

 اضيا فصولا اذه نوكي نا زو لوقب نا نابل وان ءافشلا حرش ىف ءافتك الاىف

 ىخاقلا نه بيو هصاصتخا ضرغلاو ىلل صاصتخا الف مها فطعلا لوهشل نينم دال |

 هدا صت+>ا ضرغلاو هلوق نا قحالو ئينا٠:نانشلا |انه:لّدم هفناع ىذ فكح

 |, ةمدقتلا فاصوالا رثكا ناف ناهربلا ضرعم ىف ىهاسظ ريغ هناف ناسيبلا ىلا جاتحي |

 هلوسر ىلعو هناحيس هيلع قلطا ثيح نمؤملا اهنمو ةعمتجلا ةفصلاب ةعاو صامتا |

 هب هصاضتخا ءىثلاب ءىثلا فصو نم مزليال هنا ىلع هعابتا دارفا نه درف لكىلعو |
 : زيزع مكسفنا نم لوسر مءاحدقل ىلاعت هوب لدتسي نا نسحالا ناك مأ هريغ نع هيفنالو |

 | هللاتمصو دقو ١) هل ىرخا ةقصو هلق اع عطقنم ملك تعالي اع هلو وهو هدعبام نا ىلع

 ايها هلاترنا7 كح ةزامعلا لييسس ىلعال .ةزاشالا قي رطب ىنعي ( ةراشدلاب هسفن ىلاحت

 نةافختاوب ؟راذنالا لملؤ نونلازيسكب' ( ةراننلاو'): تفضولاقيرطن ل " ذي مل ناو لعفلا

 نوكي ريمض نا ىلع اريذن نيملاءال نوكل هدبع ىلع ناقرفلا لزن ىذلاك رات ىلاعت هلوق |

 (لاسقف ) هلوسر هب ىنملا هدبع ىلاو ناقرفلا ىلا هدوع زيو# ىلع لوصوملا ىلا عجار

 (ناوذرو) ةماعلل (هنم ةحرب مهر ) فيفختلاو ديدشتلاب ( مهرشي ) العو نع ىا

 ءاناطلا اغا لع قا(اوا) (مهاومتو ىا:( ئغ ةزللتا تان قادنت"لاقو ) ةناخ '|
 ملسوهيلع ىلاعت هللا ىلص ادت ىا 6 ىلاعت هللاءامسو ) ىسع حيسملاهمسا ىا ( هنم ةملكب )

 ةهخسأ ىف ديزو اريدنو اريششمو ادهاد كانلسرا انا ىلاعت هلوق ىف ىا ( اريذنو ارششيم ) |

 اريذنو اريثشب سانال ةفاكالا كانلسراامو ىلاعتو هناح.س هلوق ىف اريشب .هامسو ىا ارش ظ

 (اردنو ) باولارادب ىنعي (هتعاط لهال اريثيم ىا )١ ريذنلاك لعفم ىنعم ليعق وهو

 قس ما اجت تلو و بناقسلا راد عقل( تتسلم قعإل ال ااوخأو اوفو اا
 .ءانيلافو ىداهلا ىلا ءاسهلا فو هاط. هنا ىلا ءانعإ ءاطلافلعلو © سيو هط نيرسقملا
 نمىا ( اضيا مهضعل ر ذ دقو ) عيمس وأ ديس هنأ ىلا نيسلاىفو هطو سم هللادب ىلا

 وهنمركو فرشو ةخسا ىفو و سماع ا هللا ىبص .دمح ءامسا نم امهنا ١ نيرسفملا |

 لاما لج مر هلو هلع لاقي اك نيس ءاشك "1. نا قاماذقو هده ا داحألا هاذ |
 . : و



 م 6 شل

 77 قدام عاملا هطنأ ني وكسللا 1 7 صحا وعر دقو ن رانا رجا هر 0 ىلع

 ىلعرشع ةعبرا ءاسهلاو ءاطلا ناف ردنلا ةل-يل رمقلاب اه.شمان ىتءملا ناو ءادئلا فرح

 اةءلدال و ةةلف البدل /نااقإ اةفاهانا , نلؤ ة ىف قفطدلا بولا 7 لف 0 نط بكا اسلم

 راسو :تامطقملاف ىن> داراانا ىنحالو ىهتنا امهب .هدارعإ 2_0 ىلابصكلا) هديا نمل

 ةثينلااو ا ثاّراثعلا نم > ثدي لانلا» !تاللاهخالا + ىلع ءاننالا كر اذا نكي داع و | تايبهلذتلا

 تاززاشالا نع ا

 ماي طجرا) 07 هأضريو هن هاا 7 » هنا اا 2 ديما - 4 يسلم اقل لاق 1

 ةيدحتلا ديدشت ) لصفلا ادهاهم ليذا ( هدام ةلحىا 46 عك ركذا) ماقملا اذهىف ىا ا

 هريغو ىكدلا كلضانو عقوو لضفلا ماقم ىف مارملا ماَعل اليد اننيإ لعءحا ىا ةرودكملا

 اذكو ةركف دعت هكا هلاح نع هب همن ريج وأ انعم هالعل ةميدلا فرد اهنا ىلع انا اهو

 ناس 0 نيب نهىا ( مسقلا اذه اهب مخاو ) ركذا ىوريو لاقو ىزاجحلا هركذ

 لك نع 58 هريسغو ثم دا ا مائىا 5 مدقتامف ) عقاولا قالغالا اب ليزاو ىا

 (هصاخت رث هب درب اف هعوف و نم اراذ> ىا (مهفلا يقس )ل كازو ايمان وكيلا ( مهولا فيعض

 ا اعل معصم د ةرفملاىهو ةاوهم عج واولارم ركاو ملأ كت (هليغقلا |[ عاهد نديم !همكتلا فالق أ ١

 ا ىو هسوسو م ا قاد ىو هن .هاننوا هن داس“ 5 كلا اهم ىا كن اهلا هقيمملا

 ةدح وملا حتفو نيسشلا مضل 14 هبوغْلا هيسش نع ه> ز> وو 0غ ناط.شلاو سفنلا ثبادح

 ميقتسملا نردلاو ميوقلا قيرطلانال هيزنتلا نع ةيااسألا ةهومملا تاهيشلانع هدعبتو ىا

 مهولا فيعض ىا ىحلدلالاق ( وهو ١ هيبشتلاو ليطءتلانيب ةطسوتملا هيزئتلاداقتعا وه

 لج هللا نا ) لايألا فيعض ىا ( دقتعينا ) لاكثالا كلذ ىا باوصلاو مهو وهو

 (هت وكلمو ) هتافصيف ىا (ةنانريكو) هتاذيفىا (هتمظعىفإ همسرو هفصو ىا ( همسا

 نبعلا مغ ( هتافصالعو ) ىندحلاةامساو ىا ( هنامسا ىنسحو ) هتاومسو هض راىف ىا

 نيعلا حاب ةحردت هخسأ ىف طيضو ىلعلا هتافصو ىا ةعيفرلا هانعمو اروصقم ماللاحافو

 ةينسلا هتوعتو ةيلعلا هلاقصو ىا عيفرلا هانعمو انو ءايلاددثأو ماللاريسكو

 ه.لاعالوىا لووهجلا ةغيصب ( هبهيشبالو هتاقولخ نم اش ا هناحتشم هللا .ا(61ةبشنال )
 ةفصلاو مسالا نم ىا 6 ءاحام ناو ) هئافص لالجو هاذ لامكل هتان ونكم نم ءىش
 ىا (قولا كغ اىلعو:إ ةراث ىا ( قااخلاىلع ) ةئسلاو باتكلا ف. ىا (عربثااهقلطا ام)

 هقالطا لب (٠ ىتيةا ىنمملاف امهئيب هباشتالف ١) ىوغالا قاقتشالانم امهنيب ال ىرخا
 ىدبالا ىلذالا ىا (.ميدقلاتافصنا ىزاخلاقب رطلاب .وهامتا ىلاعتو .هناحتبس هريغ ىلع
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 أ 1 7

 ل همم

. 3 

 - .٠

 9 0ك 3

 . ع

 ع

 . و 6 - 3

- . - 6 - 

 5 3ك ٍس .٠



 0 لل6ل نايتس ودل قانا ل6 قاتلا هضايكلا اتاك فلما هيض قمع ال ةمانقا تيتا نال
 قالطاىف كارتثالا عقوناو ئا ( تاوذلا ه.ثنال ىلاعت هتاذزا امكف ) ىلةنلاو ىلقعلا

 ىحلاو ريصبلاو عيمسلاو روكسشلاو رو.صلاو ميالاو ميلعلاك ( هتافَغ كلذك ) تاذلا

 ( مهتافصذا ١ تاهلا عيمجنم ىا ( نيقولخ اتافد هيثتال ) رداقلاو ملكتملاو ديرملاو

 نعءعىا ( ضائغالاو) ةلءهملانيعلاب (ضارعالاّنءإ لو زتالىا (كفنتالإ امتودحخل ىا

 ضرع هناذ ىرتعيال هنال كلانه ض رعب ضرعالذا( كلذنع هزنم ىلاءتوهو ) امههضوىع

 هللا يف نك رخل ةلاحتا رك 1لتر اناآو "رقت رقب هلا" قكانن الو

 دي> وتلا بارا رظنىف هتوءنو هلاذب لازبالو ادو> ومىا ( هنامساو هتافص لزم لب )

 ةعدقىهف تيمملاو ىملاو قزارلاو قااخلاك لامفالا تافصاماو ادوهثم دب رفالا باكصاو

 ' ١ كاران اهيا ويقو ا ةيفارهتاوأل الهؤييفلا سيل زخ يدب ترثملف انس اذا وعملا + راعحااب لغتاضوإ
 ظ فودرم ىلاءآو هنا>.س هنان٠ ىل دلال وقامإو اهينابعم نييعتو اهينامم نيس لح اذه

 لسانكلقلا نينا لعن ءاطخ وهف يسع فاشكت الا ىلع امهب فاشكلالا ديزي رصبو عمس
 ظ ضعب رايتعاب نادقثلاو ةدايزلا تعا لو.3نم قاما فاصواب ةيدتلا بجاوي , ثيح

 اناذال كلاسنه ءىش :هلئثك سياذا كلذ نع هلهزنتلا بحي ىلاعتو هناحس هناعم ساوحلا

 هناحس. هتافصو هتاذ نوكىف ك.س> ىا « اذهىف ىنكو ) الا العنالو ةفصالو

 مهتاحردو مهبتاسم ولعو مهتالاح عيمج ىف هتان وكم تافصو هناقولخ تاذه.شقال ىلاعتو

 مارالوط>ىفهنودب متي مالكتاذاءاقملا اذهىفةدئاز فاكلا لبق ( ءىثهلثك سيل هلوق )

 هاشم نعل خلا ىئاذا هلاف لحال كلثم مهلوقىفم لثملاىنىف ةغاابم لثملا ةدايزب ليقو

 قاسملتلالاقو ءىش هتفصو هتاذك سبل ىنءملال قو هدتارصىف ىلواهنع هين ناك هيسانمو

 دحا لهل هلال اذهو هجو ن٠ ةلئامملا ىت هنم داراانال انه ةل_النا ىلع نوققحملاو

 ىنأ ىلا جاتحيف هجونم ةلثامملاب اولاق امتاو هجو لكنم اله هلل نا ةلن امنا هده

 2صظ ش5 دنعو هلم ادو هخحبو 0ك هلنانمملا و دنع نولوش مها مهلا شنهو

 نكمل لل ىانا وهو قحا ناملاب وهو قدا هح واتككهأو ىهتنا لعق )ديع هه> ونعم

 هريخو ا هلمع نهدي دصقو هنرثك لاح ندالا لدالا ىف ردلا 6 لاق نءردهللو ) للاى ف بجوب

 رارسالاو ةرهااضا راون الا ناب ةرهامأا 4ف رعملاو ركل ناعم الا ىا )2 نتف راعلا ءاملعلا نم (

 | تاما ديح وتلا 0 ىعملا ناكمار ف نيقفدملاو ىنملا ناك اك ىا 4 نيققحلا ( ةنطابلا

 | )ع تاودال 0 ههمشم رمان ئا هلم اهدعش وا 4 ءانلا رثقبا ( ةهدشم ريغ تاآد

 ” ةياكمال وو فاو 11 :يدادلا و قر جول ازع اكليفاو زتادؤجوملا تاوذ رايس ا

 ١ ةلزتعملا بهذ هيلاو اهين ليطعتلادا تانعدقلا كدا تاكا و تافعاار« ىا « تافصلانم

 | ةكياو_انرانيفمللا مديت ف:اؤو دكعإلاب ا كتاقو الخ اوتلا ب .ةءااكيمب .ءامدقلا .ددعت!نم ايوه

 | اي وضيو ىا (:اناننب ىطاتااولا ) اهاتمم ىا ( ةتكتلاهذهدازو ) تاوذلاددعت ىف روظحلا

 ) اناهرو (
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 ننال هوو نال هويدا كي اه مطدو دوس لا0)انءاهنو واياك ءان ل١

 هب صايخلا ىا ( هءاك الو ا مدعلاب هريغ ثودحو مدقلاب هفاصتال ىا ( تاذ هتاذك

 قاخ نمىا 6 لعذ هلءفك الو )) هريغ ىلع ناقلطبال امهناف نةءرلاو هللا مساك ىا عما ١

 اهريغ ثودحو اهءدقا ىا 6 ةفص هتفصك الو ١ دادماو داحتاو 0 ءاحاو قزرو

 ففاصو ةظفل ةشبالعم ىا ( ظفالا ظفالا ةقئاوم ةهجنم الا ) اهادعام ناصّشو اهلامكلو

 تءظع ىا ماللا هدشتب ( تلجو ١ ق.سامت اهريغو مياحلاو 0 تعنل قاحخلا

 امال مدع دعب ةدددجوا تدجو ةثداح ىا ( ةئيدح ةفدص اهل نا نا هعدقلا تاذلا )

 كلا كا الاو اماه صه ام هفاضصتا راود 86 امتوددع ل و اهنع هولذعفو لاك ة هقد كاكا

 مالكلا 3 َّق 3 ثدا و دال لع ميدقلا تاك 305 نا رو ال اضناو اعا محا مم هفاصتا |[

 لو م دوحو عانت ال )2 هدو ةداط 4 :دحلا تاذال ناوكت نا كانتا 5١ ما رملا ماس

 ةدبر نم مالكا ىا 1 ادهو 0 هيهيدنلا رومهالاو هيرورضضاأ مولعاا نه ا اهفوصوم

 ' هللاىضر ) ةمالاو ءاملعلا نم ىا ( ةعامجاو ةنسلاو قالها بهذم هلك ) ماركلاخاشملا | - . 0 ا 3 6 5 1 مما ه :

 اذه ) ىط-اولا لوق ىا 6« هلوق ىريشقلا مساقلاوبا مامالاريسف دقو ) نيعمحا ىا مهنع |

 هدازام ىا ( ةياكلا هذه لاق ا اقحال اناهربو ىا ( اناب هديزيل ) اًهاس دوو مخلل«

 رادم اه.ذع امث ىا (دي> وألا لئاسم عماوج ىلع لماشت ) هياورلاهنع مدقت امن اهنا ١ ىلع سا ولا ا

 هلعفلاو ةهيئادلا تافصلاو ةهاالا ىف هل كيرشال نا داقتعا ىهو هياردلا بابرا ْ

 عيمج قاهدج وم ىلا ةرقتفمللا ىا تاثدغا تاآذ و هتافصب ةينغلا ىا ( هتاذ هيشن )الو
 كاوطأو اهدوحو بوجوب ىا ( اهدوجوب) ىلاعت هتاذ لا نلالكاو ىا « ىو 0 كالاطعا

 ىنغااهلاو لاق م ءايألا عيمج ن 2-20 ىا 60 هك 0 اهدو>و) أههر 5 اهفاصتاو اهدوهش :

 ةخيسأ ىفو الوءف٠وا العاف هوك زوجي 6 قالا لعف هلعف هبسشب فيكو ) ءارقفلامتلاو

 هرودصن ضوءالو ضرعالو ضرغب لاعال هلءعفنا لاللاو ىا ( وهو قانا لعف نم

 صق عقدالو ىأ ( صشن عقدوا ) سدناو سياج ن نع هلانغتسال ( سنا باج ريغل ) هنع

 ةيايلعت ماللاف ءاسبلاب ىوريو ماللاب ( رطاوخلالو ) لمكتب هبال اكرادت 0 (لص>)

 ةمحمعملا نيغلاب ( ضارغاو ال هيلع هل ةثعان رطاو> لوص# نوكيالو ىا ةيبس ءانلاو

 هلوَش ىلا ىلع فدعصآو ضرغا اللاءم هلعف نورك عانتمال اهنم ءىث 9 (دجو )

 ام هنا ىلع داهتجاب ىلاعت هلعف نيكل الف لاف لادلا ديدشتو مهلا اركب دحو

 اذا ىلاعت لاقأم لب ةطساولاب الو هدا رفنابالىا ( رهظ ةخلاعمو ةرشا.ىالو) تنصملا]وش

 ن٠ ىا ( هوجولا هذه نع جرخمال قلخلا لعفو ) نوكيف نك هللوشب نا ايْسش دارا

 ىلا: .ه.كحذ مفعم ريغ ( نخا لاقو ).ةللالاملاززاةزشانملااو :نضرعلاو: نشزغلا"

 راو( كلوقعب هومتكرداوا مكماهواب هومتمهونام ) هي ديره ابطاخم ىا ( انئاشم نمال

 0 ا 11 دكت هددت

 ء



 | ( كلثم ) ثداح ىا لادلا حتش ( ثدسحت وهف ) مكمارم لضفاو مكلاو>ا لك ىف
 ( ىلامملاوبا مامالالاقو ) كلذ ءارو هللاف كلاب رطخام لك لاقف نيف راعلا ضع هرصتخاو
 عسا ةس دلو نيم ره اماماب روهثشااوهو ريغصتلاب ( ىنوحلا ( 322 ىنا نإ ىا كلماادع

 رونا هنطو نا داع م نا اس عبرا ةنسدملاو ةكع رواحو جح>و ةثامعتراو هرمُع

 هيف ررشو ىا ( هركف هيلا ىهتنا دود>وم ىلا نامطا نه ) ىلا زغااع اشم هل ند وهو

 وهف ىا مددشملا و ةدحوللار سكب ( 4ء اسي وهف ( هريغ رودصتال هنمعلا هنأ روصتو هنهذ

 (ضحلا ىنثلا ىلا ) نكس ىا ( نأمطا نمو ) هاوس امم دوجوملا كلذب هلل هيبشتلا لها نم

 ةيرهدلاك نوكم هل نوكينانم نوكلا ليطعت لها نم ىا ( لطع» وهف )) ةفصو اناذ ىا

 هتاسفصو هئاذ ةهج نم هتقيقح كاردا ىا اهنوكسو ءا رلاحتشب 6 هتقيقح كرد نع

 #«كارداكاردالا كرد نع زحملا#هنعهللاىضر ريك الاقيدصلا نع ىور 5 (دح وموهف )

 ىلاعت هلوق هبوّش و كلفن ىلع تيثثا مك تنا كيلع ءانث ىدحال كنا.ش ثيدح هديؤيو

 نونلا ذل وق نس-اامو) : راحملا ندب مكياع در وام لماحت دحا اذهو املع هب نوط, الو ظ

 امكح احيصق املاع راصو اِسون هوبا ناك هللاب فراعلا ظعاولا دهازلا وهو © ى رصملا ظ

 "1 ارجل ايزو هابل يخل عوار :قايكراذلا لغد خيتئاؤو نش ررفووا ناخب ةنيرش قوت
 الب ) اهداحنا ىف ىا ( ءايشالا يف هللاةردق نا ين نا ديحوتلا هقيقح ) رظن اهدانساىف |

 ناتعا نأ ملعتو ىا 6 هعنصو إ ةلا لامعتساو ةرشابمو ةلوانعو ةحلاعم الب ىا ( جالع |

 ءايسشالا قاخ لب ءادبالاىف هببك رتل ءايشاب وا ءىشب ءىش طلخالب ىا ( جازم الب اهل |

 101 ب ةقلسا نم (قالز دن الان انهنب اكسسوكتو) ياو اك ةقام_ قود طاخطاحأ ١

 روهظو هتعنص در# ىا ( هعنص ايش لك ةلعو ) ةدارالا قفو ىلع اهرودقع ةردقلا ظ

 لوعفملا ةغيصن ( روصتامو ) للعتال هلاعفا نال ( هعنصت ةلعالو ) هتدارا بسحن هتردق |

 اذهو) فتصملا لاق كلذ فالخم ىا ( هفالخم هللف كمهو ىف ) راطخ امو ىا لعافلاوا |

 لصفلاو ) ققدم معلا ماقمىف تبان ىا ( قةحم ١) بيسغ مام ىا 6 سفن سسحت مالك |

 كموىف روصتامو هلوق ىنعي ةثلاثلا ةرقفااوهو ءاخلا ريسكب رخ الا ةخسن ىفو ( ريخالا

 ىا 6 ىناثلاو ءىث هلثثك سيل هلوقا ) ريبعتو حيضوت ىا ( ريت ) وه هفالخم للف |

 امع لّئسال ىلا_ت هلوقل ريع ز هعتصاةلعال وهعتص ءىثلك ةلعو هلوق وهو لوصفلا نم ظ

 ةنحال ءالؤه تقاخ ىدنالا مالكلاو ىسدقلا ثيدحلا هيلاراثا 5 ىا ( نولئس متو لعش |

 قب رفو ةنطلاىف قب رفىلاصت هلوق ريسفتلا ف هلمتو ىلابا الو راسل ءالّؤه تقاخو ىلاباالو |

 لوصفلا نم ىا  ثلاشلاو ) الدع ايناثو الضف الوا عقو هلعف نا هتباغو ريعسلا ىف ظ
 ىا(نو ف نك هل لوه نا هاندرا اذا مول انلوو اغا هلوقأ ريشنا 1 ديح وتلا هل وق وهو ا

 كاياوىلاءت ههلاانتت ) ةلعلا رودت ريغ نم ةدارالا قفو ىلع ةردقلارئا روهظ الا كانه قدمل !
 رص يح

 ضع 2 ا رظن اطعتأا اها مدل زعاا ده قل وقان()

 7 د مه“



 سي م١8 1
 نتا( نااار ):خاإلا/ ةيهوتس كيسان ا دنا ذككلا] علا ىلع ىا ( ديحوتلا ىلع
 تسبل هتافصو تاوذلا راك تسيل هتاذ نا داقتعاو ىا 6 هيزئلاو ١ تافصلا ةهج

 6( هيبشتلاو ليطعتلانم ةياوغلاو ةلالضاا ىف رط ) اندعب ىا ( اننجو ) تاثدحملا تافصك

 هب ربأ ءىد هيلع بخحالذا (هتحرو هلذفو هذع ( هتفصو هثاذاهد ند لك

 جائاخ اللا
 ةقراخلا رودالا ىا ) تازدءملا نم هب دب ىلع ن0 هللاد رهظا مف 0 لوالا مسقلا نم ىلإ

 تايصوصخلا ىا ( صئاصصالا نم هب هفرشو ) ةلاسرلا ىوعد قدصب ةدهاشلا ةداعال

 !١ هيلعهنأ رق مف ىحناشم صعب لع ىلا الاق هتثلم ءامآواو مك ا ىد> 1 تاكل رثكلا» 0

 هتلاسر ىف ةينقلا فاصمو ىرودقلا حراس ىنلا دو ن. راد# دهازلا نع ةرهاقلاب

 هثالث ليقو ةزحعم فلا مو هياع ىلاصت هللاىلص انسدي ىلع رهظ ليق هنا هب رضانلا

 نانيلا نم تفاصملا ذو قاس نارقلاول 1 لل قانا ا كلا ظ
 هيفاكىا نيسلا نوكسب (لمأتملا بسح) ىلاعت هللاهقحر فاؤملاىا ( لضفلا ونا ىغاقلالاق)
 ىا ( ل-وهيلع هللا ىصانيبت ة ون ركنا هعمجت لإ ءافشلاب ىمسملاىا (اذهانباتك نا ققحنا)

 ن< جادت ىتح ىئا نا ربدقتب بصخلاب وه 6 جاتحتت هنازحعم ىف نعاطلالو ) هتلاسرو

 ىلع ىا ( اهيلع إب ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدالا ىا ( نيهاربلا بصن ىلا ا نبدلا ثح ىف هعم

 اهاصاو ةحوتفم ءاز مث ةنك اسواوف ةحوتفم ةلمهع (اهتزوح نيصحمو ) هنازحعم تايثا

 ةعومج اهدازثا ظفحو ىا اهتيحانو اهفارطاو اهءلاو- نم اهعمجلب اهتربادو كلملاةضس

 بصنلاب ( رك ديو اهنامثاىف ددرتلاب اهتامدة٠ىلاىا ماهملا نعاطلا لصوت الىت> ) ةئصخم

 (ىدحالاو) ىعدملا ىلا وهو ( زحمملا طورش ) رهظن ىتحو ىا جاتحنت ىلع افطع

 هلك طرد وهو ةضراعملاتلط ةدالتشملا نذلا رضكب ودور قدا نينو ئاا اكمل

 بلاط هنن هش رعلو ىا لاذلا ديدشتاو ءاللا حاسب وهو اضا بصنلاب 4 هدد و 0 ةزدععم

 را مْ كلذ نمءىثاهعمجت ملاثا لصاخلاو هلطيم لوقدر رك ذنوىا ( هدرو )

 لهالى ا (هتلم لهال ) اذه انساتك' انمحىا ماللا دشن م هانفاا لب ) كلانهام ا عف دنام

 هتوعدل) ني..لاىا ةرودكملا ةدحوملادبدشتب ( نيبلملا ) هتفانم هّتعي ريششو هنيد ةباحا

 ملا حتشب ( ةانمو هل مهتبحىف اديك أت ) اذه انفياأت ىفام ىا ( نوكيل هتوبنا نيقدصملا

 فيقختلاب © تش نا ) انضرغو اندصق ىا ( انتنو ) مهاعاد رحم ىلا مهئاشإ مكب ىا

 ١ كاماذركلاو كاقيضارولا: تاكل كالت ىلإ ةلقوفلا ءاتلا كدبلا )اها ىصخن هرائوا «مناناا



0 

 هيك ن0 ب
 امهم سيلا ا ل ل لل

 ةءظع ىلع ىا ءالخاا حتفو ئنيعاا ارم كي هردو مافن هد+ ىلإ ق و ) ٠ ردق ميظع ىلع ) تايعؤبلا

 عقو و انف. 75 بيسا ىا نوم ملا نادل "خللا قو 4.ح لكقفو ىا )ا هب ردع ( هب رق رادقم |

 اد وىا زءهلا حتشإ 4 انماو ( اهأ اما 0 هاونام ىبالاو ريك 3 ةغاصل ىلع دلا لسا ىف

 نارقلا ىف هع وثو تراثا ىا ىاّقلا حتش ( ققحا ) اهتاثا ايون نا دعب ىا ( اهنم )

 ب . 9 ١ *؛ب ١ ةيا ا 7 |
 ىدحلا حببساو عذجلا لا. ميركلا ثردحلاىف مقاولا ىأ )َ دانس الا حيعصلاو ( مدقلا ْ

 31 علمقلا خاب امم ١ بانلا اذه ىف رك ذام بلغا ىا ( هرثك او ) بارشلاو ءاعطلا رك

 (اهلاانةضاو) دارا ماا ءاتك ةللؤا دائسالا نم قءيسام عجم سأ ةاعا سمع داك ريح 1

 ظ حاحو واخ نم م ةعالا باك ريها مور عق وام ضع ةنسلااو ناكل ها ا ركل م

 قال اىطعا اذا فصنا لاش ف سعتلا فدو نع جد اغا ىا ( فخلال 1 انا ل ما اذاو)ةتسأا |

 ظ 4 هريس لايم و 0 ةلي زكا هرداف٠و ةل.ا هر 7 ىا 1 هلا لي نم هاذه دقام ( هنن ن* 0

 1 ه>احرو) ءاملقلا 6 يلع هةقوشو ىا (هءاع هعاربو) ةديعملا هلباضفو ندا هل[ ف ىا 1

 | لمعخو ىا 4 هلك ةلحو)إ ايلا ءاللوعلا رئاس ىلع امندازو امهنازر ىا ) ةملحت و 1227!

 ةيهبلاهلل اش روهظ نم (هلاح دهاشو) ةينسلا هلوحاو هلامعاىا 6 هلاصخ عيج و ةياملا هلاك

 هتوين ةمص ىف ١ كشيمل ىا اذا باوج 6 رقع مل ) ةيلجلا همكح نه ىا 6 هلاق باودو )
 6 اذه ىنك دقو ) قاحخلا ةماع ىلا قا ةوعد غيلبتب هتلاسر ةيسأىف ىا ( هتوعد قدصو

 ىورو هواو ددشتدقول وهل |ةغيصن انس و رف )ب هداقتعا ثيح نم ىا (ه.ناعالاو) هداف

 عماسجلا تحاص وهو )» ىدمرلا نع ( هءاور ائيلا لصوف ىنعملا و اًضيا لك انا هامل |

 ةلمهملا نيلاو نولاو .فاالاو فاقلاب قهو عناق 5 قلاع طظفاخلا وهو (عنانناوز :

 ماركلا ةباحصلا نم وهو ماللا فيفخَس 6 مالسن هللادبعنا مهديناساب ) نيج ما نم

 6هتثج) ةنيكسلا ةنيمالا ىا ( ةنبدملا سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر مدق امل لاق ) ظ
 هناي قيقحب 3 ًاتاو هناش روهظو هيما بوو زنا (هيلارظنال) هتيناىا امل باوج

 ه رمد قدص ىلع لادلا ه44>->و صهاط 97 ىا )ع هه>و تاينسأ املف 0 هناهرب قيودنو

 .ىا ( بقع ( الىهاظ ههد>و ترضا ىا ه4 هيحو تايدت املف ةياورؤفو هئطابو

 نطاللا ناونع نهاظلا نآل ههجو ةدفص ىلع هل # اللا هقدض تاراما نم ىل رهظ

 ةغلاسملل ةيفص ولا زوو هفاضالاب :..كح رب و )ع نلوك ةسمح> د 9 هيد و نا ( ظ

 مالا 7 هللادع ثيدحم دا رااو هالة ماقا دعت ىاآآلا كيذا ىا : هنا دح ( ا

 ( نيلاوب اانثدح لاق) ةركس هر ناظناطاوهو ( هللا هح ر ىلع ونا ديهش'|ىذإقلا ) هئيعب اده

 4 نوري نب لذفلاوباو 59 ( ناتكلا ردصو مدقن ىلع باوصل هلأ ره رغصتلا
 ا: ااا اا 7-2 20م رم 02-0 1 -

 ) حت )



 طاح دلل هان

 نع ) عنكو فرصنم نونوواو' نوكسوءار مضو ةيتحتلا 0 ةمخسللا 0

 اذكو هسكع نم حصفا وهو انينان ةمحمملاو الوا قليلا .لادلاب ( ىذادغلا قع :ى

 ةلمه1 رمسكب 6( ىجنسلا ىلع ىبا نار ردا جوز نباب فورعم وهو اههماجتأ 00

 بحاص © ىدمرتلا نغ ) نو.لاوهو ( بوحي نبانع )ل هين ءايق - ةنك اس نونف

 6 ىنقثلا باهولادبع انثدح ) ةمخعملا ديدشتو ةدحوملا حاف ( راشبت نب دمشانثدح ) عماجلا

 ةفرع ناو قحسانءاو دا هنعو هحو سنويبو بونانع فارشالا دحا طفاخلا ىا

 رابتغوميو ( رفمج نإةمعو )ا ةتنشلا ةمئالا4 نرخ ىلكساب اظاتخا|لاقولا'ناحم قي ااهقثو
 هلجرخا هن ةعاج هنعو هتقيطو ديح نع ىورب ىماس ىرضب ( ىدعى ان او ١) قيسدقو

 نع مالعالا دحا ىرصبلا ناطقلاوه اذه ( دنعس نب ىحو ) ةتسلا بتكلا باحا

 هلم ىاثيع فيينا دمحالاق ىتدملانءاو نيعمنءاو 5 هنعو شمحالاو د.حو ماشه

 هللاىوصع هنا نظا اق ةئس نر رشع هيلا تقاتخاو ناطقلاى < هنامز لها مامارادس لاقو

 هلوخدل ( ىنارعالا ) فوع وهو ميلارسكو محلا حش ) ةليمح ىلا نب فوعنع ) طق

 ىازلا مذب 6 ةرارز نع ) ةتسلا ةمئالا هلج رخا ديعلا قيقد نبا هلاق بارعالا برد

 ةرصملا ى ذاق وهو لوالا باوصلاو ىلا لاق ىف وا ىلانبا ةخعسأ قو ( قوانا 0 هلواىف

 ما: ردقلا ريك ة#قث ماع هريغو ةداتق هنعو ةعشن: ةريغملاو نيصحنن ناز عنغ ىوربيو

 ىذمرتلا كاذك هثوم ربح نكذ دقو :ىللالاق تا قوشفا لاوقانلا ف ارهن اذافإ ار قف ةزاد
 ليالاب سو هيلع ىلاست هللا ىلص االول مولا )اظسز ا ءاقامإ ةلايزن ملدا
 انمار مدقتام ىلع ىا 1 ثيدحلا مالاس نب هللا داع نع ( ةتسلا ةئالا هلجرخا د

 هج رخا ىمرتلا عءاح نم ضايع ىخاقلا هجرخاام ىلع انه روك ذملا هثيدحو ىباملالاق

 هدنس ىا هبراششب ندمح نع ةالصلاىف اضيا هحامن ١ ننسى وهو حض لاقو دهزلا ىف

 ىور 5و هوحن قوع ىلا ن ع ةءاسا# ىلا نع ةسشا ىلا نب "5 ىلا نع همعطالاى و

 [لابتن هنارو طا عيلاع و ركن ماكس عا ل - وم ل غ1 نضر سا! نإ هيام اركماناللا
 مالسالاىلا هاعداملف ميظع ىمال اذه قاخ لوسي ناك ةمعركلا هئاذفف لمأتو سو هيلع

 ةنك اس ميمو ءارلارسكب 6 ةئمر ىنانعو )ل مايالا قباسف كنم وجرا تنك ىذلا اذهلاق
 ( تدنا ) ىباخلاهرك ذام ىلعهقحىف نالاشر و ىميتلا ةخسن ىفو نيم, 6 ىميمتلا ) ةئاثم مأ

 فرعءبال ( ىلنبا ىمو  هتثَج ىا ( 5 و هيلع ىلاعت هللاىلد ىلا ) تدنالاق ةخحسن فو

 املف ) مهريغو هباحصانم هف رعي نم ضعن هينارأف ىا لاو 211: ةباملدا هتيرأف ) همسا

 نبا هاور 6 هللا اذه تاق قحلا حاولو قدالفلا حاول نه هيلعام ىل رهظو 6 هثيأت

 ةءونشدزا نم ةبلعث نبا وهو ةمجعملا داضلا رسسكب ( ادام نا هريغو ملسم ىورو 7 دعا

 هيلاءاح ىا © هيلعدق وامل ) ةو.لاب هنثع لق مسو هيلع اي هللاىلص هلا دص ناكو

 كيفراتد 4 ال فانا زادي لابعد لود ش رق ارضين عمس دقو هكمي



 هلا ه7 1-

 . ىلع ثيدحلا ظفا م نيشحلا ضعب هيلع رصتقاو حارشلانم ريثك هراتخا ناو سهاظ

 اماؤ-نيهجولاب كانه طيضف هللدملا نا هئيطخف ادقع ىلو ناو نيصألا نصا ىفام
 ' دوجول ةيريسسفتلاالو ةلخا هءاضتقال لوقلا دعب ةيردصملا نا نوك حصيالف انهه
 لاثماو ءادتلاو ىحولاك لوقلا ىنعم هيفات ةنورقمالا نوكتال و حيرصلا لوقلا

 تابثلا ديفت ىلوالاناف ةيضقال اديك أت ةيلعفلاو ةيمسالا ةلجانيب عج ( هدمت ) كلذ
 ىلوالاوا ةيئاشنا ةيناثلاو ةيربخ ىلوالاوا ماعنالا ددحت ىلع لدن ةيئاثلاو ماودلاو

 ظ ريسغ ههحوو دما عفرو ةففلا نونلارسكو ةزمهلا حش قوشلا اهءلع رسدتقاو ةؤعسأ

 نونلا نوك اماو هتلم لهاو هتمانم هريغل اكارتشا ةيناثلاو هتدحوو هدارفا ىلا ارظن

 نم ) هريغو دمحاىف ىا ( هنيعتساو ) ةيدويغلاماقم مياليالف ىحلدلاه ركذام ىلع ةمظعال
 ( هل ىداه الف لاضي نمو هللضمالف ) هللا هدهمنم ةحيص ةخسنىفو ( لادم

 نادهثاو ) لودولا بااىلع ىنختال ةتكن هيفو لوصالا عيجىف لوعفاا فذ

 لعفلاد رفا ( هلوسرو هدبع اد#ناو) هليقال ديك أت ( هل كنريشال هدحو هللاالاهلاال
 دحالك هيلع علطيال ىيغ سما ةداشلانالو ديرفتلا مام هيسانياس ديحوتلا ماقمىف

 هلحامم ىلوا هلك اذهو قلما عيمجىلع ىهاظ هناف قلاب ةنامتسالاو دما روهظ فال
 هللاىلص ىنلل ىا (هل) دامض ىا (لاق ) ةراشالاىف عونتلاو ةرابعلاىف ننفتلا ىلع ىجدلا

 لقاك هنأف ىلع اهرهظاو ىدل اهررك ىا ( ءالؤه كتاككىلع دعا ) سو هيلع ىلاعت

 عوضتب هتررك ام ك_ملاوه * هركذنا ال نامعن رك ذ دعا

 هيلع هنا ةياورىف ءاحدقو ءالقعلاريغا لمعتسيدق ءالؤه نأف تاملكلاىلا ةراشا ءالؤه مث

 ءارعشلا]وفو ةردسلالوقو ةنهكلالوق تعمسدقل لاّقث تايم ثالث هءاعاهداعا مالسأا ١

 : هطس ومىلا ناصوىا ميلاو فاقلاب )0 ردلاس وماق نغلب دقف ( ءال وو كنالكلثم كعمْشا6 ا

 ةذعسن ىف واهيناعم ةغالبو اهنام هحاصف نم أمحعت هتحم نيت و هتخجومعو هتوا هرءقوأ ا

 نوثئلاوا ةيقوقلا ءاتلاب سوعان ىرخافقو ةدجح وملاب سواق ىرخاىو ةلمهملا نيعلاب سوعاق

 ىنطعاى ا ةاتلامبكلا )»ع تاه ةفدعصم خسنلا ضعب لعلو ةب راقتم قاعملاو ةلمهملا نيعلا عم

 نامالا ىلع كعءبابال ىارمآالا باوج ىلع امزج نيءلان وكس (كعءيابا) ىنعلا ىا (كدب )

 ١ نه يما تاه ىلا لوقاماو ريلاد.ع نإ هرك ذامىلع مالاسالا لواىف مسا نم وهو هعلاق ْ

 بحاص هركذ اذإو لعف مسا هنانم ر وهلا هيلعامو روهشملافالخ وهف قاهي قاه ظ

 | اضيا ماللا لّعملاىف هركذ نكل ىنطعا ىا ءاتلاريدكب تاه لاقو تيه ةدام ىف سوماقلا

 لاقو ) ىتاه ةأرملل لاشهنا هديؤي و هنم ةلعافم ةائاهملاو طعا ىا لجراي تاه لاقو

 ةر>دوا هللاَد وك ىدسأ نراح اذه عماجو ىل والا لادلا دي دش 4 دادشن عماح

 (ىورب)



 يأ همه 1م

 ةرشع نامت ةنس ىفوت هن وهو ىدع ناو ناطقلا لعادل او لكان ناوفصنع ىورإ

 6 انم لجر ناك ) لاق هنا هنع ىتهيبلا هاور ثيدحلاو ىلا هركذ دعس نبا هلاقام ىلع ةئامو

 ةياورو ةيكح هلو ىنراحلا هللادنع ونا باهش نبا وهو ( قراط هللاَش ) اننامز لها نم ىا

 هلمالسلا وةالصلا هيلع ىنلا ىا ( لاقف ةئيدملاب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىأر هناريخناف )
 هن وعبت ىا 6 مكب لاق ) عيبلل انعم ىا 6 ريعيلا اذه انلق هنوعيدت ءىث مكعم له ١ هئاقفرلو

 واولا حّتشب ( رمتنماقسو ) نيددسع نايبل فطعلا لعل 6 اذك و اذكب اناق ١ نغلانم

 . ( هماطخم ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا ( دخاف ) ثيدح ىفام ىلع اعاص نيس ىا رسكتو

 (اناقف ) ةلءاعملا ىف ةاطاعملا ةحص ىلع ةلالد هيفو ( ةنسدملا ىلا راسو ) هبداَش ىذلا هنسرب ىا

 انعمو ) همسربالو همساب ىا ( وهنم ىردنال لجرنم )) انريعب ىا ( انعب )) اننيب اهف ىا

 دقو اهتاحار ىلع تاحنرا ىا تنعظ اذا لم وااهجدوهىفوا ةرفاسم ةارصا ىا ( ةنيعظ

 راس ثيح اهجوز عم ريسست ىا نءظت اهنال ةنيعظ تيمس ةأىما ىا هلوقىف ىحلدلا دعبا |

 ةغلامم ( ريعبلا نعل اذ ةفحصم وهو ةفاضالاب ةخسن ىفو ةئمضتم ىا 6« ةئماضانا تلاقف ١

 ةليلا زمقلا لم لجو ةجئو تناردل هنهنلا "قاؤوو قولا لامك هيلا ارش ع عش
 6 انحبصأف مكب ) ردغبال ىا ءايلا حتشب 6 سيخيال ) ردقلانم هلك تقوىف ىا ( ردبلا

 ىلاعت هللاىلص هللالوسرلوسر انالاقف ) ريثك ىا ( رم لجر ءاخ ) لاونملا كلذ ىلع ىا

 ( اولاتككو ) مكل ةفايض متئشام رادقم ىا ( رّقلا اذهْنم اولك أت نا كسمأب مكيلا ٍلسو هيلع
 ريخىفو انلعفف ) ةيفاو ع ةميق اوضشت ىح ىا ( اوفوتست ىتح ١ اولاتك ناو ىا

 ىلع ةدودمتوا ةروصقم فلاو ةلمهم لادو نوذلا نوكسو ماللاو ميلا مضل ( ىدنلحلا

 هيلث مضيو ةدودمم هسيناث حتفبو هلوا مب ءادنلجو س وماقلا ةرامعو ةغالاىف فالتخا |
 ( نامعكلم ) هلوقو يجن هيلا حف عم هرصقف ىرهوذلا مهوو نامع كل مسا ةروصقم |

 ىمتنا ناسغ نا ضوع ةخسنىفو لاقو ىلا هزاتخاام ىلع مبا فيفتو نيعلا مشب ْ

 ةنيدم ملا ديدشتو نيعلا حتفب هنا ىلدلا رك ذو ىن2الاك فيحصت وا وهس هلا ىهاظلاو

 هنا هلصاحو نب رد>علا دنع عقصف فيفختلاو ملا وهاماماو ءامليلا ضرانم ماشلاب ةعدق

 نا هغلب امل ) نام كله ىدناحلا ريخ ىف قحسا نبانع ةدرلا باتكىف ةميسو ىور

 نا لمتحي وهو مانالا رئاس عم ىا ( مالسالا ىلا هوعدب لسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر
 ىلع ىا ( ىئالا ىلا اذه ىلع ىناد دقل هللاو ىدناحلا لاق ) ةلاسرلاب وا ةباتكلاب نوكي

 ىا ( ري سمأيال ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنوك ىا 6 هنا ) هتيقح توبثو هتيضق قدص

 ادحإ ىا ( ءىث نع ىهنبالو ) هلل ماع ىا لعافلا ةغيصب ( هبذخا لوا ناكالا ) ادحا

 | نع هلوق ةلباقمل مالم ىعو ىف نع لدي رش نع _.ةخسن فو ( هلذلراث لوا ناك الاذ)
 ( رطب الف ) هتادعا ىلع ىا مولعملا ةفيصب © باغي ١ مالسلاو ةالصلا هيلع ىا ( هناو )

 أ ( رحضي الف ) لوهجملا ةغيصإ ( بلغيو ) هئايحا دنع رختشالوا ىتطيال ىا ءاطلا حتش |



 هءاطعن ا امكح ىفاملو ساثلا نيباهل وادب مايالا كلل: :وىلاعت هلو وق ةىلعءانس عزفبالو ع زوال ىا املاح

 مهضعب لوقاو * لاجس برا ىلفاكو * رادك الا عوقو ب رغتسنال نادلا هذهىف تءدام

 سناموبو ءاسااموبو « الامويو ائيلع امويف

 ءاياوالا ةرصن هّملاغىف ناب علا عمم ءاضقلا مكح تحل ىضرلا نس> ىلع هيبذل هيفو

 لكف نيينسملا ىدحا الا اب نوصب رث له لق ىلاعت لاقاك ءادهشلا ة رثك هتيولغم ىفو

 نوملأتاك نوملأي مهناف نوملأت اونوكت نا ىلاعتلاق دقو نبنوكلاىف ري نورقم نمؤملاىما

 6( دوعوملا ) ميا رسسك و ءايلا مغإ ( زحو دهملاب فيو ) نوج ربالام هللانم نوجرتو

 هتلمح نساحم هتامح ثيح هرظن مئاامو هرد هللف ( ىن هنا دهشاو ) دعولا قدصيو ىا

 ركب ( هيوطقت لاقو ) هتزحعم نايبو هتخ راهظاىلا ةجاح ريغ نم هتوش رارقالاىلع

 هركذق.سدقو ةرودكم ءاهف ةنك اس ةيتحتف واولاو ةلمهملا ءاطااحتفو ءافلا نوكسو نونا

 مران هسسمت م واو ) هتاذ ثيح نم راونالاب ضيفي ىا ( ؛ىغي اهتيز داكي ىلاعت هلوفىف )
 ( لوشإ سو هيلع ىللاعت هللاىبص هيل ىلاعت هللاهب رمض لثم اذه ) هتافص ةرانتساب هن مانادبم

 مناو هنو ىلع لدي ) هتيؤر ىهاظ برش ىا ( هرظنم داك ) لوش ىلاعت هناك ىا

 ىلاءت هللاىلص هريمض امهيف لعافلاو لوقلانم لش ملناو ىورو ةوالتلانم 6 انارقلّس

 نبا لاثا5 ) هن زعم عاونا ىلع ةلادلا هتءارق ةوالت هتؤورل مهم نه ملناو نى - هيلع

 ظ ىلاعت هللا ىلد هنارعش دحا ىردب بش ىراصنا ءارلا حتش وهو هتعن قف ىا ( ةحاور |

 ةرحهلانم نام ةنساهيف اريما ميملا مضب ةتؤع دهثتساو قدنألاو ادحا ريضح مو هيلع

 6 ةنيبم تايآ هيف نكت ملوا )
 "عا نأ ديمزا هلل تانآ ةقح ف دحوت ملوإ ىا اهحتفو ةيتحتلا ركب

 (ريخلاب كيب هرظنم ناكل )

 م يي عع ل طيطش*ط*سلل

0-7 

 نيدلاىتأ خيشلا بسن دقو اذه هغل ءاب هلاسا زود مْ ةرورضذ ند ةزمهلا كّدش هلصا

 ناسدح لوو نسحا امو لاق يع قاتلا هرطش ريغل 0000 ىلا تدبلا اذه ةع نا

 ريخخاب كات هنهل كن ا هلم تأنا هنق نكت ملول

 ( نادقو ) ىنعملاف ريظا امدحا ناك ناو ىنملاف دراوتلاب عن لا نكمي هنا يعالل كونا

 ةلأ_-رلا لة ةبالولا ةلا- ىهو 6 ةو.ثلا 00-0 ( عرش ىا ( نم نإ ) ناح ىا

 هن زيمامو ةلاسرلا تعن ىا ( ةلاسرلاو ١ ةو.لا لاخل لماشا!ىحولا ناو ىا ( ىجولاو )

 ظ ىا (نارقلاةزحعمىف ) عرمشن ناشلا اذه غار ةدعبو ىا( هدءبو ) ةو.ثلا ةمئلم نع

 | لادلا حت مه (ةلالدو) ه2 ىا (ناهرب ند ار نار اى ىا(ع هيقامو ) ناسا نم هب قاعتسامو

 ظ الاصف ولالا باللا اختو موال نيمتو اهلئاما نين تقال لوقت ةنياو , ىا رك .
 ةظشِجهتجفج +

 هي
 ا ههبك 51 1 6 ْ



 هيأ هالا/ وس

 ضع ىف هنادع.س ةتلسم نع سى 2 قثو ىلع ع ) ا ب ولق ىف غ هيف رعلاو ْ

 ) 0 ( هردصق مال_سلاهيلع دواد ىلا رويزلا هللاىح وا دها# نع ىور مو ءايسالا

 ىلا ار( هاما ود )»«نلشالا» اي هلاذازز «لواعتلا ىلاجالال لكملا معلا قاخ ىلعو ىا

 هضاقان ىا ( ءادتنا ( هنأق و #1 ءذاوع اهمزلا ىت || ىا )ع هناق اكل عب محو 0 ىلعلا ىا 4 هياقصو 0

 هبت قلعت وأ ىا 14 ءاشول 0 مك لاس رانمىا )ع هط_ساونودو 0 هنابدج نم هب اح

 صعل نع ىورو ها 14 ءادنالا ضع ىف هتالسس نع ىكح 6 0 1 هتضتقاو هتريشم

 ةداعلل ةفراخ روماىن ىهلالا ماهلالا نم قىادللا مل مهل لضصح تت هتما نم ءانلوالا

 كي هلوقىف اريكفتفإلا لها صحا م " ذو 03 ةدا رآلا ةناحتكا دقق اهةيقحن 0

 ىدومد مآل عقواك مانع انور وا ماسه أ ىحعو ىا ) مح وألا هلل 1 ل١ هماكب ناا رعشبل ناكامو

 ع مهيلا لدوب نا 0 هتمكح قئو هند ارا قاع دع هن ردق ىف .ىا 14 0 م( مالكسااهياع

 ةكبالماك رسما ريغ نع اما هطسا وا كلت لو رز هما سم ىذتسا# قا 1 همالك مهغاس مْ

 ىجدب مف موءابلا ع ءاتماودلا مهذعم ىف و )ع م الا عم ءاينالاك ممسنج نموا ءايبب الا عم

 ءادبالاىف ةطساولاو ءادتبالا ىتاحنم ركذامل ىا ( اذهل عنامالو ) مهعابتا مهل

 1 لدتا ملو 0 القعو الش ىا (ادهزاحاذاو) لقتل لما دن ثدادق وى 14 لقعلا ل يادّنم )

 ةىهاملا يا 14 مهن زحعم ند مهقدص ىنع لداعإ لشسرلاتءاحو ( 5 ال[ كلو هلم ىا

 روهالانم ىا ) هباوتاام عم ىف مههدصل ( مويا لس رملا ىلع ىا «(بجو) ةرهاقإا مانايا و

 نع أ 4 ىنأا نم 0 ةضراعمملا باط ىا 14 ىدحتلا عم ةرزحءملانآل 0 مويلع هيحاولا

 1 كاو ركملاو "رعسلاو جاردتسالا لعانو نكيملو قا ا لا نورك نأ حضي |

 ( هوعيطاف ىدسبع قدص ) هتوعد قيقحتَق هتداهش ىا ( ىلا_تهلالوق ماقع مئاق (

 راذخانمىا ( هلوه امك هفقدص ىبعدهاشو ا) عو رفلاو .ىا ( هوءعشاو ١) لودالاىق يا

 ْ ىلءفلان قيدصتلا ناقل هيلا لاوهاو اسسندلا لاودحاو# نرخ هاما نياوالا

 هللا نأ 1 كلا هنأ ١. لاق ةلاس رلا ى '" ا1عذا اذاهنا هع ضونو لوقا كلا 26

 هيعدبامق هلا دصت هللا ن٠ كالذ ناكل كوول لففف داك لعءش نا ىناسسرا ىللاعت

 ا و 'تودِص 12د كيقعا هلاوقلك' كلذ ن وكيف 'هداشلا لضش نابل لقفاع# هلا ولان

 لاقو ميظع لفحىف ماق اذا لجرلا نا اذهريدظنو مثالا بذاكلا قيدصت ميكا نم

 | تنك نافلاقم عمسمو كلما نم ياو رسدق ء[ ردد مكيلا كلملال وس زينا داوشالا رشعم

 دسعقامت الع عضو امئاق بصتناو كتداع فلاخنت ىاوءدىفاقداص كلملا اهيا

 ةرورضلاب هقدص معو هاب كلاا قيدصت ىلا نو فكرا كايا تاكل

 ىلمألا ىا ( ضرغا ملا نع ا هق لب هوطتلاو ) ىدملل يا : ٍفاكاذهو ل: هاوعديف 1
 4ك 1 ة فحل



| 

 أ

 هب قاعتيامو ديحوتلا ما قيقنىف اوغلاب ثيح 6 ىلاعت هللامهمحر ) ةذءذنىف امكانتمتا |

 بهاذملاناسو ةيلقنلاو ةياقعلا ةلدالاعم اهريغو ةزخعملا تابثانم هعّتيامو ةو.لاسمانم

 هلوقىف ىذطدلا دعباو ةمالا هذه ءاملعةمتالاب دارملا مث ةيرهدلاو ءامكحلاك ةلطابلا

 ةغاىف ةوينااف ) ةيفالخلا ةيهقفلا عورفلاىف .ثحاسملا هدهل لخدالذا ةيكلاملا ىنعب

 هفيفختق ىتلاوىف اماو ةورملاك اهلثمىف اههماغداو اواو ة زمهلال عجم لامعتسالاّةرثك |

 ةزدءهلا هتّيدعاو )ا ريخاوهو اننلا نم ةذوخ>ام ( ءارقلا نيب نه عفان وهو ) نه ند

 ىلع زءهنال دقو ))ىدابع ءىل هن أدع هلاؤقك اةعزخا فيعضتلابو قنودنا ىلاعت هل وةك ةران

 هبجوا افيفخت ىا ( اليهست ) ىنملانم هتداراوىنرملا اذهىلع هنا عمىا ( ليوأتلا اذه

 اهلبقام راك الءاي ةزمهلا لادباسف ءاس'الاىف اماو اهلقامف اهءاغداو ءاب ةزمهلا لمجي

 هتانبغم ضعب ىا 4 هييغ ىلع ةعلطا ىلاعت هللا نا ) نيتءارقلا ىلع دئنيح ىا ( ىنءملاو )

 6( اًثينم ) ىنملاف ىا ( اين نوكيف هيبندنا هملعاو ) هب ردنعنم هب صتخلا هنبع .ىلع وأ
 نونلا حّتشووا ةنوثملا ةزءيلاااهدعب ةدحوملاحتفو نوبلانوكسو ميلا مشب وهو ىنعملاف ىا

 هللاةءلطا 3 ( 1 ىا اروسكم ديدشتلاوا ف.فدعتااب 14 اًمنهو هب هللا هئعب ام نع اريخم م( ا

 هليهستب لّشملو ىا 6 هزءهي ل نمدنع ) ىنلا ىا 6 نوكي وا لعاف ىنعع ليمف هيلع ىلاعت
 ةدحوملا نوكسو نونلاحتشب ةوبثلانم اذوخأم ىا ( ةوبنلانم ) هليدبت دعب هماغداو
 ( ءانعمو )ل ةعفرلاىنمعوا ©« ضرالانم عفتراام ) هلوقبريخاام رايتعاب رك اذ ( وهو )

 هالومدنع )) ةف.طاةلزنئم ىا ( ةهيدن ةناكمو ةشيرش ةئردهلنا ) هانم قيطىلع ذئئيحىا ا

 051 اذا فانانم ايهلصاو ةتعص سوا هةلناز ىا نونلا رسكو ميلا مكب 6 ةفينم 1

 ناشلا عفتيمم ىالوعفملاوا لعافلا ىنعع ىنملاف نوكينا لمتحي ىنملا اذهب اًضيا وه م ْ

 ةعفرلاو ربكلانم نيينعملب نافصولا ىا ( نافلتْؤوم هقحىف نافدولاف ) ناهربلا عيفروا |

 نامزالتم لب ناع.ت< ىبنلاق>ىف امهنم لك رابتعاب لعافلاو لوعفملل .ءانبلا نم نيينمملابو |

 هةلخ ىنلكم ىلا هبرنم ( لسرملا وهف لوسرلااماو ) فورعملا لها ىلع ىنحال ْ

 هدوروهريغل لع م و لب هعوقواليلق ىا ( اردانالاةغالا ىف لعفءىنعع لوعف تأ و) همكحذافنال |

 ( غالبالاب هل هللاما ) وه ىمكح هجو ىلعلب ىتيقحب سيل هنوكل ىا 6 هلاسراو ) |
 غل, لوسرلا اهنااي ىلاعت لاق ( هيلا لسرا نم ىلا ) هما غيلبتب ىا غالبلاب ىورو

 ةطساولا نودب نوكيدقو ةكئالملا ةطساوب نوكيدق لاسرالااذه مث كبر نه كيلالزئاام

 ( هقاقتشاو ) ىتطهنا نوع رفىلا بهذا ىوط سدقملا ىداولاب هير هادانذا ىءوملعق واك

 ساااءاح مهلوف هنمو ) هلوقل ىندملاث مح نم ىا © عباتتلا نم ]) ىنملاثسح نم هذخا ىا |

 ١) الاسرا (

 ١ فوسصوملا قح ءافيتسأ نع رصاتف امموا اًءدنم هن وك نه نافدولاف ىكدلا لوقاماو |



 هه 079 لقطع

 | مهادرودقو ىتآملاف ىا ماضعب مهضعإ عيتاذا ) نيتحتش لسر عمح هلوا' حتشب 6 الاسرا

 لوسرلا ىا )» 1 0 اضع عبت مهضعل .ىا .الاسرا م هيلع ىلا_ت هللا ىبد هياع اولد

 مزتلا ة>سن ىفو ناثلوعفم هنا ىلع بصنلاب ( غيلتتلا ريركت ) لوهملاةغيصب 6 مزلا ١

 تمزتاا ةخ ىفو 6 تمزلا ) واولاب ةخسنىفو 6 وا ) لوالوعف» وهف غيلبتاا ريركت

 ىنلاله ) ىفرعلاوا ىعرشلا حالطصالا بسحب ىا 6 ءاماعلا فاتخاو ) ىنءملايف ةغللا
 ( ني.نعع وا ) رخ ًالاىلع امهنم لك قالطاىف نيفدارتم نانوكف دحاو ( ىنعع لوشرلاو

 ىا ( ءاوس اه ليقف ١ صخا لوسرلاو معا ىنلا نوكي ناب نبرباغتموا نيناشم ىا

 لصا ىا ( هلداو ) ددجم ريغوا ددجم عرشب لا ايوا (نايللانر اايابلا كوتا يار

 ( مالعالا وهو ) راسخالا ىا ( ءابنالا نم ) ذوخ اه ىنملا رابتعاب ىنعملا اذنه
 غالبالاو مالعالا ىنعمب ىتلا ةلاسرلا ىنعم ءابنالا نم تناك اذا ةوبنلا ىنعم مزايف ىنعب

 ا (اولدتساو) هريغأ همالعاب اروم م نوكينا | يمأ هدتعل ىلاعت هللا ءاسنا نم مزايال هنأ هشو

 (تدئادقف ىنالو لوسرنم كل نم اناسراامو ىلاعت ِهلوُش ) ىنءملايف ءاوس امهن وكل ىا

 امه ةرزاغع م1 فاطعال 5 مو ىا 4 أوم كاتس زول امهل 0غ قاذف هللا نئا

 نوكبالف رهظالاو نوكيالو اولاق حيحصلاو نوكيالو لاق ةخسن ىفو ( نوك.الو.)

 ١١ هلفؤي ملا كلذ .نلع ا ءانس ىا' 60 النالا'لوسرلا ١ (نوكيألو فار (يالؤ.الوخزالالونلاا)

 ١ ناقرتفم اه ليقو ) ثحمملا اذهل ناس ةدايز واسم ادحا كلقنم انلسراامو لوش نا

 دوجو عم اهسال ةلجلا» ىفتاوب امثل: قدتقس نفط ءلاا“ةجاول هع نادهتجيو | هاما حلو)

 امهتدام عمتجا ىا ةيوطملا ةيضقلل ل اعت ( اعمتجا دق ذا ) ةغلابملاو دك أ ايلا دوكلال

 ( عالطالا ىف قفلاو ليي الاف 50 ةزومهم اهناريدقت ىلعىا (ةو.اىفإ ىنعم

 روهالان ُ ةيديغلا روهألا ضعل ىلع ىأ 4 بنغلا ىلع ( ىلاعتو هن ادع. س هدنع ند اكمل ىا

 أ امهر دافع ند امهل مالعالا اذكو ىا 4 مالعالاو 0 ةيورخالاو ة هب وع :دلاو ةينيدلا

 ( ةمفرلاواإ اهريغىف دجوتال روماب امهصاصتخاب ىنءللاو ةلاسرلاو ىا «ةودنااصاو)

 (امهتجرد زوحو) ةلاسرلاو ةوبنلا نأش ىا ( كلذ ةفرع ) ةعفرلا ف اممتجاوا ىا

 ضصاصتخاب ىا ( لوسرال ةلاسرلا ةدابز ىف اقرتفاو ) امهنم لك ةبتسم ةطاحا ىا

 ( مالعالاو ) هنم رذحي ىذلاءىثلاب مالعالا وهو 6 راذنالاب مالا وهو ) لاسرالا

 قسامف انب ىا ( انلقأك ) مالسالا ماكحا نيستو ريشيتلا هلومشل هلبفات صخاوا ريسفت

 قارتفالاو هجو نم عامجالا نم ليقلا اذه باحصا ليلدؤىا ( مهتخو ) مالكلا نم
 ةمدقتملاةي آلاةهج نم ىا (ةي الانمإ ريدتف امهقارتفابلاق نهىا ىح دلالاقأك ال رخا نم
 هيلع فوطعملا ريغ ف ةوطعملا ن وك ة ةرو رم ىا ( نيءسالا نيب ع رفتلا) اهنيعب ىا (اهسفن )

 (ل) 2 «ىراقلالع ط١ (94)



 مرا يك رطج ل ,) انه. ىلا. ( اذجبلو اعتب الاكؤلو 7 نيفطانيمتملا ى اتى. لبصالا وهاك
 رقاب ةضراعملا ةردق نع هحاصفلا بابرال زجحعملا ةغالبلا ةياغ غلابلاىا ( غيلبلا مالكا ىف

 هذعسا ىفو (لوسرنم انلسراامو) ةب الاب دارملاىا ( ىنءلاوإب ءالؤه ىا (اولق) ةروس |

 قنلو") طفف ةداملاب رؤمأم أ ( ئت وا ) ةوعانلااوةدابعلا/ رومات ا ( ةماىلاا)ئننم |
 ضخاوهف لمكم ىناثلاو لماكل والاف قي رطىلا ةوعدب قاخلانه ىا ( دحا ىلا لسرعب |

 عرمشب ءاحنم لوسرلا نا ىلا مهضعب بهذ دقو ) معا ىلاعت هللاو ,عاو ملا كاذو

 ]دم عرسشل ىا ( هب تأي نمو ) هلد ند عرش اررةم نوكي الناب دددم ىا ( ادم

 ظ

 هنال ( راذنالاو غالبالا» صاولو ىا ( سما ناو لوسر ريغىن )) وهف هيلا ىحوا دقو
 ميلا حتش (ءاملاهيلع ىذلاو) ريهشلا اذكو (حيحصلاو) راث آلا وماكحالا نم ةدايزب تأ
 مهو ريثكلا عملا ىا ءافلاو ةمجعملا نيغلاب ( ريفغلا ) ما ةخسنىفو ادودمت ميملاديدشتو
 يما ءاوس هيلا ىحوا ناسنا ىنلاذا ( الوسر.ىب'لك سيلو ى' لوسر لكنا ) ريهامجا
 تمدقتةلاسرلاهذه نوكت ءاوس ةلاسرلا غيل ب رومأم ىب' هناف لوسرلا فالخم الما غيلبتلا
 ثنش اذك و نينمؤم اوناكو هش ىلا ىا ( مالتسلا هيلع مدا لسرلا لواو ) تددحتوا

 مهرخاو) هموق رافك ىلا لوسر لواف مالسلا هيلع حون اماو مالسلا امهيلع سيرداو |

 ىنال ثيدحلو نيسنلا متاخو ىلاعآ هلوق ةداهشب اعامحاىا 6( سو هيلع ىلاعت هللاىلص دمع |

 هاورام ىلع اعوف م مو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىنلانع ىا ( هنعرذىبا ثيد>ىفو ) ىدعب

 ظ هللا ىلص ىنلا ىا رك ذوى'نفلانورسعو ةعب راو فلا ةثام ءاس الانا إ) ناب> ناو دعا |

 ةياور ىفو ( رع ةثالثو ةئامثالث ) ءايننالانم ىا ( مهنم لسرلانا )) ملسو هيلع ىلاعت

 (مالسلاهيلعمدا مهلوا) عماجلا دحسم بابنه وهف ريثكلا عملا ىا ريفغلا مح رشع ةخ

 1: ءدنيلا مب نبا ىسع هجرت ىف اضيا , اهلنا كردتدسمف وهو مدا لسرلا لوا .ىا

 هتولخ تمنتغاف دحسملاىفوهو لببتو» ِهِيلِع ىلاعت هللاىل هللالوسر ىلع تلخد لاق رذ ىبا

 ىلع كلا هللالوسسزاي تاق مث امهتمك ىف نابت ىلإ هن تختملل نا دانا للؤ[ف

 نا ىلا ثيدحلا رك ذ مث رنك اءاشنمو لقا ءاشن عوضوم ريخ لاق ةالصلااف ةالصلاب

 لاق مهنم نولسرملا 6 تلق ىن فلا نورسشعو ةعبراو فاا ةئام لاق نويدنلا ك تلق لاق

 تاق لاقف كردتسملا صخات ىف ىبهذلا هءقمتو ثيدحلا قب رك ذو رضع ةثالثو ةئامثالث

 | نشلرلا لوا"تنآ حاوناي اولاق, ةعافشلا بابىف :نيحيحصلاق و ىمتلا ةقثي "نسل ىدعسلا
 طقس اذه لثمو ىوونلا هعينو مل سم حرش ىف ىخاقلا لاق ثيدلا ضرالا لها ىلا

 لسراامتا مدا ناف نيلوسر انك ناو امهعمنمىلا امهتلاسرو ثدشو مد اب ضارتعالا

 ثيش هفلخ كلذكو هللاةعاطو ناالا مهغيابتب سما لب | رافك اونوكب مو هيننل

 نسحلا ابا تيأر دقو ىضاقلا "لاق ٍضَّرالا. لها رافك ىلا حون ةلاسر فالخب مهيف هدعب

 هباحسا ددع نا مهضعب رك ذو اذه نالوسر سرداو مدا نا ىلا بهذ لاطب نبا

 (هللع )



 هك هربا 0-

 تام.هلا ةعرز ونا ركذو افلا نورمشعو هعبراو تفل هلام ءاينالاددعك مالسلا هيلع

 ا ىلع رصتقا هلعلو افلا ردع ةعنراو فلا ةئام هءاحصاو مو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللال وسر

 | ةعبراو ةثامالث لسرلاو لق م معا ىلاعت هللاو مه: ةاورلا وا رامكلا ةباحصلا ركذ

 مهونمؤمالا هزواسم ملو رهذلا هعم اوزواح نيذلا تولاط باكا ددعك لليقو: رشع

 فو'رخ ظفا نه دوحاح لسرلا ددغنإ لاقو ردي لها ددعوالك او رشع ةمطراوأ ةئاقالت

 رمثع ةسمخف ءاطادم ناو رسشع ةعبراو ةئامثالث هتلمحو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص دم

 فردا ةَيس نافءذملا نامملاو فلاو ءاح ناف رح ءاخلاو ميمو ءايو يم فرحا ثالث ميملاف

 ةاطا اهيهاوظ اهلك همسا فورح تددع اذاف مالو فلااو لاد فردا ةثالث لادلاو

 ددع ىلع ةئامالثلاو شع ةثالئلاف رسشع ةعبراو ةئامئالث كل لصح ةيفأغا اهتطاوبو

 ْ ءايلوالا 0 ىلع قرف هنآل ولا ماقم وهو ددعلا نم ددحاو ىمو هومفلل نيعم الا لسرلا أ

 قرتفاامو مهلصأ وه 4 هسقو هناآل ولاو ةوننلل باح همساأف ءاس الل نيسباتلا ناطقالاو

 ةدربلا ىفام ةديزلا هذهنمو هبف عمتجا مى

 مدلا نم افشروا ر>حبلا نم افمغ * سلم هللال وس ر نم مهاكو

 ىاو تنا ىناب هتلاخ نمو ادج ليوط ظفط رذ ىلا ثيدحىف ىناسماتلا ركذ دقو اذه |

 | ىلع لزنا بتك ةعبراو باتك ةئام ىلاعت هللال زنا لاق هللال زنا باك مكف هللالو-راي

 ىلع و نب رع ىورو اليخ ميهاربا ىبعو نث الث س ردا ىلعو هفح نيلي مدا 1 ثدش |

 ناق رفلاو روب زلاو ل لالاو ةاروتاا لزئاو 2 رشع ةاروتلا لازا لق, قم ىسوم

 ا م هوا لب أننيم ادحالو ان. عد ادن لسرلاو ءاسدن الا ىف نيعنال نا طوحالا تا معا مث ثيدحلا ٌ

 قا ىلع اوناك نيلس رهاو ءايدنالانم امهنيبام ناو مئاحلا | وعام مد و مدا مهلوا نا

 كلانه امم صقناوا كلذ نم ديزا اونوكي نا لمت ددع ىلع ممتريصح ىت» كنال نيملا

 ىديرت املا قيرط اذهو ىت هنا ىلا ريغ ةداهش ىلاوا ءاسنالا ضع. راكتا ىلااما ىدؤيف |

 ةلاسرلاو ةوءنلا ىا ايل اناس ةودنلا ىنعم كلل و نيشو رهظ ىا( نابدقف )

 ( ةيماركلل افالخ ) اهب ةئاق ىا « تاذ فصوالو ) هب ةهيدبلا ءاضقل ( * ىنثل اناذ )

 ةماركلاوا مركلا ىنمم ةغل هلا ىلع ءارلا فيف ةخسن ىفو ةيسنلل ةيتحتلا ءايلاو ءارلا ديدشتب |

 هنوكل بقلوا هليلع هلا ىلع لوالا وه لوعملاو مير ركملا عمج هنا ىلع فاكلا رسسكب ىرخاىفو

 اذه دمحو مارك نب دت ىلا نوبسني مهنا لصاحلاو ملعا ىلاعت هللاو هلاظفاح وا مركلاىف الماع

 نيسمحو سمح ةنس سدقلاب تام هريغو رح نبا ىلع عمس ىرزكيسلا اهللاديع وبا هتينك

 ماما دادشك مارك نب دمعو سوماقلاىفو ىباحلا هرك ذ اذ ةلاقمللا بحاص وهو نيتشامو
 اواع- كالذ نع هللا ىلاعت) ىشاوجت هنو :شارعلا ىلع ”نقتاسسسم_ .هدويعم .ناب::لئاقلاب اةيماؤكلا

 تدب ىلا راسسف جرخا مث هتعدب ىل>ال ماوعا ةيلامث روباسيأب نحس دق ناكو اهيا |

 كنف, و2 عا كي ىو ( كيلا ةاططشف ىا 6 مهل 3 ىوطقنخ» , ماهي /| .. كيلا سدقملا
 00 ا ا بل



 ل اهلانلافب قاسم اخاولاقزال قشيلد, ةهج نم داتعا, ال( ليزتج لل" نمل ) دو "
 امه هفاصتال اههيحاصو ةمصعلاو ةزحعملاو غيابتلاب هلهللاصاو ىحولا ىوس لوسرلا |

 لسرم لكو للسرم لسرا اذا وهف ريغال هلاسرا هيلع بحيو هللاهلسري ل ناو لوسر |
 نع لسرملا لزع زو واولاق هلسرإال دقذا السمع لوسر لك سدلو ىا سكع الب لودر ظ

 هركذ اذك اوهعزام ىلع الوسر هنوك نع هلزع رودتبالذا لوسرلا نود السم هنوك |

 ةلاسرلاو ةو.نلا ىلع نولو.< لسرلاو ءايبنالا ناب نولئاق ةيماركلانا ىناسملتاالاقو ىطدلا '

 ةربه ىنانع ىوراع كلذ ىلع اولدتساو مهيلا ىحوب نا نود نم اوقلخذم ءادنا مهناو

 ( ىحولااماو ) دسجلاو حورلا نيب مداو لاق ةوبنلا كالت مجو ىت» هللا لوسراب اولاق لاق |

 ا
| 

 ( عارسالاهلداف )اه ومنو ةراشالاو ماهلالاو ىنأخا توصاا نم ىناءم ىلع قاطن ناكناو ىا

 هيلا عرشاف ىاهحوتف اريخ ناك ناو هتناف ارش ناكناف هتبقاع ريدتف !سما تدرا اذا ثيدحل

 ىلدالاءاهلا نوكسو ميجلاب هناو هيلع فحصت هنارهاظااو ىحلدلا هركذ اذك تكسال هاهو ْ

 | تدرا اذا ىطويسال ريغصلا عماجلا ىفام ىلع ثردحلا لفل ناهديؤإو هج وتلا نم سما هنا ىلع ْ

 دهزلاىف كرابملا نبا هاور هتناف ارش ناك ناو هضماف اريخ ناك اذاف هتقاع ريبدتف اما

 ظونقاحأ ةتادازاااذا كي دخل .هانسمنىفاو الس ع ئمشاهلا , زونف نب هقادنع نفعج ىلانع |
 ٍبشف قهبلاو درقملا بدالاف ىئراخببلا هاور جرخلا هم هللا كيري .ىتح ةدؤتلاب |
 ذخاي ىا ( ىناس ) هسنج ىا © ىنلا ناك املف إب اعوفسم ىلب نم لجرنع ناعالا |

 18 كيف ورا هاو انتا حوت لفرع ةعونمر لن( اؤكت عوز فاتايس> هلع و“
 ليريج ةءارق دنع ليزتتلا لوانتىف سو هيلع ىلاعت هللاىلص انين ذخا ةعرس ناك ليقلا

 هنا رقو هعمج ائيلع ناهب لحعتل كناسل هب كرخنال ىلاعت هلوق ليصحتااىف هلةياست لزن ىتح

 دارفال ةدراولا ىا« تاماهلالا عاونا تيمسو ) هنايب انيلع نا مث هنآرق عبتاف هانأرق اذاف |
 هلوقو هيعضرا نا ىسوم ما ىلا اننحواو ىللاعت هلوقك (ايحو ) تاناوملاو نانالا ظ

 ( ىنلا ىلا ىحولاب ١ اها ىا 6 اهيبشت ) هي الا لحنلا ىلا كبر ىحواو ىلاعتو هناحبس |

 ه طخ كرتلاوا لعفلا ىلع ثعس عورلاىف *ىش ءاقلا وه ماهلالاو ةلحعب اهيقلتىف ىا

 ةكر> ةعرسلابحو ) ةباتكلا ىا 6 طخلا ىمسو ) هتاقولمو هداسبعنم ءاشب نم هللا ظ

 ( ظحالاو ) هتراشا ىا ( بجاحلا ىحوو ا هنحاصنم طخلا كاردا ةعرمساوا ( هيتاكدب

 ليبقنمو ىا ( هنمو )) امهب امهتكرح ىا © اهتراشا ةعرس ) نيعلا ءاسعا ىا ظ

 ةركب اوحس نا مهيلا حواف ىلاعت هلوق ) ةقاطملا ةراشالا ىلع ىحولا قالطا

 ضزالاىلع مهل ىا ( بتك ليقو ) هلاضعا دحاب راشا ىا ( مرو ًامواىا ادعو

 35 14 مهأوق ) ةعرمسلاب ةراشالا ىنعع ىجحولا نوك نم ىا ( هنمو ) اوحبس نا

 ردش و دمي 6 ءاحولا ) واولا حّش 6 ءاحولا ) هنع ىلاعت هللاىضر ركب ىنا ثيدح ىف

 هيصنو ةغلاسلل ريركتلاو دم درفا ناو رصقو دمر رك نا ليقو ىرهوجلا هركذام ع

 ( ىلع )



 ا

| 
 ادبا هونع لولا هلوش مهنع ريا ص نكقداص منك نا تولملا اونمتف سانلان ود نم ةضااخ ا ْ

 2 ا
| 
 ١
 أ

[ 

 سك[ مع وس
 , اهومزلاىني اضرا اهحتفب ليقو نيسلامضب ( ةعرسلاةعرسلا ىا.)) لاق اك هانعم و ءاغالا ىلع

 َكئقَو )قف واينفؤملا و «ةردابملاا يبقا وابالا ؟اراداسلا :ىاربواولا همك «ءطدكولا فاح را رانا

 ءافللاهج وىلع مالعالاوه اولاق همث نمو ( ءافخالاو ١ رارسالا ىا ( رسسلا ىحولا لصا

 هلها !ريغىلع هتافلت.ىا ( انحو .ماهلالا.ىكس )' رسلاوه ىحولا.نوك نموا ىا ( هنمو )

 ةغيصب ( اسهيلق ىف ىلا ىا ىموم ما ىلا انيحواو هئمو ) مهتاوغال ىنعي ( مهرودص ىف

 ىلاعتإ هللا, :فذدق ىا؛ مولعملا .ةغيظب ”نوكي نا زوج. هريشغو ىلحلا هب حرص اك ل قيل

 (كلذ ليق دقو ) ةي آلا هيلع تفخ اذاف هؤافخا كنكماام ىا هيعضرا نا امانموا اماهلا

 هللاهملك, نا ريشبل ناكامو ىلاعت هلوق ىف ) مانملاوا ماهلالا ىنعي ىجولانم رك ذام ىا

 ةلباقملا نم مه م ىا « ةطساو نود ث امانموا اماهلا ىنعي ( هيلق ىف هيقابام ىا امحوالا

 هكا ني ةديغرفا ىنلي ناك التوتر, ةلسرزاو ا مهاشنل ادلع ووك سانخ ازور نسا كار
 ىلاعتو هنانحبس هللاو ةيلقلا ةعقاولاب ةصتخم اهنودو ةيروصوا ةيونعم اما ةطءاولاف

 ةيضقلا قئاقحي معا

 ه5[ لصف زه-

 ردكتو تزتا ىلاعت هلوق هنمو ىحصفلا ةغالا هو ميلا تشب 6 اوزجت ) مهيلا لسرملا ىا

 امناكف ( اهلثم نايتالانع )) اوفعض ثيح اوردّش مل ىا امهسكع ىلع لبقتملاف ةغا ىلع

 6 ىلاتو هلاحيس هللاوه ةَقيَقْلاِف زجعملاف الاو اهريظن راهظا ةضراعم نع مهتزحتا

 اهنوكلوا ةغلابملل ءاتلاو اه رهظم دب ىلع اهئادبا ىلعوا اهوحخ ديعلا رادقا ىلع رداق هنا

 ثدح نم نيفند ىا ( ني رص ىلع آل ةزحعملا ىا ( ىهو ) ةداعلل ةقزاخلا هب الل افصو
 ةلمجاىف ىا ( ريشبلا ةردق عون نم وه برض ال مهل ةرودقم ريغو رشبلل ةرودقم اهنوك

 ىا( هنع اوزحمف ) مهتردق تحن هلوذد نك« ناب هيف ةردقلا قلخ ريدقت ىلع ةوقلابوا

 هنع مههجونأ فرصب 6 هنع ) مايا ىلاعت هللا زيحعت ىا 6 مهزيجعتف )) مهف رص ىلع ءانب

 ةلافمالرلا ”ءاوع د »فيس قدك ىدصت هلاؤق معرربصك هنال ( هين قدص ىلع لد هللالعف )

 مث مكيلا هللالوسرانا عم لاق نو .هقدصب ايرورمض املع هبقع ىلاعت هقلخم ةداعلا ىرجل

 اوثاملكف مكنع فرصنا ىنومتقدص ناو مكيلع عقو ىنومب ذك نا لاق مت البج مهقوف قتن

 عم هقدص ةرورض ذئنيح نوملعإ مهناف مهنم برق هييذكشسوا مهنع دعب هشادصتب

 ىلاعت هللافرصت ىا 6 مهفرصك ) بذاكلا نم كلذ رودص عانّتماب ةداعلا ءاضق

 َلادنع ةرخ آلا رادلا مكل تناكنا لق ىلاعت هلوقب ( توملاىنمت نع ) دوهيلا. رافكل

00 2-2-7 

 ( قا اناوه ةزدحعم ) ةداعالهق رانا تاي الا نم ىا (ءاس الادب تءاحام انتيمست ىنعمنا يعأو
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 أت هيولاكو يللا اون 'و 1 و هيلع ىلاعت 0 لاق دقو نءملاظااب ميلع 4 مهل كلب دبا تمدق اهب

 ىلع افاهع راب( ريح را#كاو )ا هريغو ى راخبلا هاور 6 راثلان 4 مه دعأاقم [وادزاو اون امل

 ( مهضعب ىأر ىلع نار هلا لمع ناالا نع ( مه ربع و بكا رع ىللآ زادك اكو ىا مهف رص

 هنع مهر نا قلاو ةعي-شلاانم ىضترملاو ةلزتءللانم ماظ.ااك مهف رص ىلع ءانب هنا ىا

 ىلع هلامشا ه١ هي, ارت ةلاز>و هييلاسا هبارغو هتعالبو هةدحاصف 7 همحرد ولعا ناكاما

 || ةرجسودل ام>الو اًهاس ةعقاولا ةيدنغلا رومالل هنمضلو نيرختألا راثاأو نيلوالا رايخا 1

 ىا ( مهتردق نع جراخ وه ) ةزجعملا نم عون ىا ( برضو ال ةداعلاق راوخ رئاس ن

 سدح نه سدأ ىا( ىَوْلإ ءايحاك ) ةياكاب ىا(ب هلم نام الا ىلع اوردشإ م ( ةوقلا ىد-

 ليادب هنمال ىللاعت هللا نم ناك امتاف هل ة زعم ىسيع ءاعدب مهؤامحا اماو كلملاالو رشبلا لاعذا

 جارخاو ) ىسوا ةزجعم ىهستىا ( ةيحاصعلاساقو ) هللانذاب ىتوملاىحاوب ىلاعت هلوق 0

 ىمواىا ( ةر>ش مالكو خاصا ةزجعم ةدوهعم با.ساو ةطساو الب ىا (ةرذدص نم ةئان

 معباصالان م ءاملا عبو رز مالسالا هظ 5” راهظا مالسلاو ةالصلاهيلع اسنل وأ ىلاعت هللا لق نم ْ

 رانخالا هه تدرو أك مل-و هيلع ىلاعت هللاىبص انيدنل ةزدعم عباصالانيب نم ةخسن ىفو ظ

 5 ل و هياع ىلاعت هللاىبص انيدل ةز>عم ( ردقلا ٌقاقدلاو و ةيرصلا راث الاو ةحيحصلا ظ

 هلاثءاو كلذ نا ىنءملاو رمقلاق ثناو هعاسلاتب رثقا ىلاعت هلوش نا رقلاصنو ريا هب حص |

 اذه ىا ( كلذ نوكف ىلاعت هللاالا دحا هلعفب نا ) زوال امن ةخسن ىفو ( ن كال امم )

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنثلا دب ىلع ) كلذ نوكف ةخسن ىفو هللاالا هلعفبال ىذلا برضلا

 تيمرذاتسهرامو ىلاعت هيك ققح 5 ةةيقح ىا (ىلاعت هللالعف نما ةروص ىا 0 ْ

 ىفو ( زيدعت هلثع :ابنا هب ذكي ن ٠ ) ىلا ةضراعم بالطو ىا (هيدحنو ).ىعر هللانكلو |

 لانا جت لع تار له ىلا تالا نا معاو ) كلذ نع ىا هلزيجمت ةخسن
 قاقثناك هتح ءالعاو هتلاسر ىوعد ىف ىا « هقدص نيهاربو هنو لئالدو 6 هيلع

 ةارش الا ءانن. ف فرش طوقس اماو عذجلا ناءيحو ردا مج الو ددعلا 5 و 7

 أ زحمملاال ت تاصاهرأالا ن ٠ وهف همعم 1| لد مامغلا لالطاو دلو ةيدأ نايوالا درقرودخو ْ

 ضعدلاو ضمعيلا ران 0 عا نع )) ىدلا ةرابع هرم وب ال اقاللذ ظ

 ةديسل هوما 1 ازعل ايييلاحم هام اهنمو رشبلاةردق عون نه وهام اهنف

 هللاءاشناهلح ىف (هنيداس اك ) انايب وة ىا (اناهرب مهرهظاو ) مهرونا ىا (ةيآ مر هباو |
 أ ادحاوناف )اهتايث زي ىا ( طبضاهب طيح الاهترثك ىف ) هتا زعم ىا (ىهو) هدحو ىلاعت ظ

 تاني تاالالد ىلع .ةلمتشملاءروسو هلا ثيح نم ىا ((نآرقلاوه ول اهمانءاوه ام ىان(اهنم |

 ْ 6 "1الو نيفلاالو فلاب هتاز>ءم ددع 2 دعبالو رص ال ىا لووملا ةغصنب (ىد الز | ظ

 قابلا ف ةريثكلا ىف اسعملا ةدافا 0 م ةخاصقلا قوتصو ةغالبلا نونف نم هتروامل

 (ةريسلا )



 هي هه زل
 المل !”اهنم لع (يولا هي والا افون انساك ةلخلم مطعون يراعي نقار دوعن ١

 رمدقأب ةضراسعملا باط ىا » هيه ةروسا ىئنخع دو م0 مركحو فرشو مكو هيلع ا

 نايبااو قامعملا لها م زف ىا نوتيلا هغيصلا (اهنع زدعف ) نا رقلا روس نه ةهروس

 ىلع ناو نيقالا تيتا نك لف ىلاعت هل وقل اهي ددصت نا ْنَهلا نم ةروس لع ناينالا نع

 اريصنو ان واعم ىا اريهط ضعبل مهدعل ناكولو هلع نوكأ نارقلا انه لع ني نا ا

 ( رثوكلا كانطعاانااإ ريمضلاب هروسةذعسأ ىو نارقلا روس ىا (روسلا ريدقا وءانملعلا لاق ١) ا

 تاياثالثاهنال رثوكلا ةروسرودسلا رمصقا ولوش نارضصفالا رهطالا ناكو 55 ىا

 ةزازق اذكك دحإا هللا نهب ةكب اطيهلشم# كارلث/ مة ل قس تايارادف ورك عن لقانا (ةاراوطت

 اهو رصمعلا ةروس مم اهنأبلا عبرا نضالخالا ةروس نذل هدم مهو وهو ىحدلا

 )ع هنا الكف 0 اهددع َّق تاملكعاااو فور اراشعاب ايهنملوطا اهنا تاي آلا 0

 ةروس رصدقا ددلعل ةليوط ىا (اهددعب ) ةروسو نا زرقلا م يا (هنم تايانوا) هام ىلا |

 معا ةهروسا او ىلاعت هل ودق (ةرزدعم اهردقو) تاهلكللا فا قولا ا الفلا هه> ن |

 اهنيعب ىا ماهسشن) راوكلا ةروس ىف ىا (اهف مث ) ةيمكح وا ةيقيقح نوكت نا نع

 نارقلا كمسشا قا (ىوطناامفزإ هئيدب ىا ( هل دفا سام ىلء) اهصوصخ ىا (تازحمم) |

 ىلاعت هللاىلص هنا زدعم 2 ىدهقتسا داكتال ىتلا ىا (تازدءملا نه هيلعإل ىوتحاو

 ايعطق هلوصح نوكيام رايتعاب ىا ( نيمسقىلعإ انيلا ةلصاولاو انبدل ةّساثلاىا ( م وهيلع

 ىكدلا هردق اذك ( أدق ( هناوك' قرط نم انل ىا )ع 0 اهتم مس و اينط هلوصوو

 ردصأ ةفد امطق ناو لوهج ضام لعق هنأ حيحصلاو اردصم ع ظفأ هلددح ىلع ءانس

 .ىا « ارئاوت انيلا لشو ) هلوق فطع هيلع كدي 6 مطظق لع محسقلا كلذ مع ىا ردقم

 هماعراص ارئاوت انيلا: هلوصو قرط نوكلهناف (نارقلاك ).ارتاوتم ةذعدن فو زئاوتلقن

 ةيرص الب ىوريو ةهيشالو كشالو ىا مضت دقو ميلا رسسكب 6 ةيرم الف ) اعطق انيدل

 ءابلا معاق و افاقلا يك ( هلق نم هروهطو هب ىنلا ءىعب ) ةيدلا ةمئ ا ناب ىا (فالخالو)

 ةاععشتسا و ىا )ع هند هل الدةساو ( ريرش ةدايزل ريل كفطع وهو هني> نكد ىا ا

 3 . َ 3 1 5 ا
 هللالاسراو هنود قيدصتو هتح ندص ىلع نارقلا هج لجو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا

 لف روم ةرويط وي ةاادت تعا دل وكف ام قارا عيادع مكل نانييزوستو ناكل الن ط [جرابنرم
 4م > ىف كا هل نكنم ىا م(دحاح]) هملع عم قحلا درب نب اع ىلا (دناعم) ه.هلالدتساو

 راكنا اًملهنم'لك زكنا١ثيحا« ايندلا ىف دحر دوجو ءزاكاك) كلذتراكا# ا (540)

 اسس ا_هد>ا ناك ناو ةدهانتن توءثش امهدوحو ققحتل ةد>احمو ةراكم

 دج هركشبال .هدوهشو ملسو هيلع ىلاعت هللا خلص هدوخب ور: ناإلصالتا و. ايو نذالاوأ"

 ىا ) هةحلا ىفإ نيدحاملاو قيرانللا قا (ندحاحلا ضارتعاءاح امناوز نددو> وملا نم |



 معزاصبا تغازا امه تئارغ تايآ ىا ( مئا< هيدي ىلع ترج.دق هلا ) رفاك الو نموه |

 ه4 هدو

 ا (وهف) ناإءم ردعس اذه "نوف ع رسدنل ىلع هللال زياام نياوالا ريط سا اولأقذا ناك رشملا نعط ا

 ١ (زحعمنم) هناياو هروس نم ىا (هنمضتام عيجو) هتاذدح ىف ىا (هسفنىف) نارقلا ىا

 ءادعالا هب دهش اك ةيور ىضتقتال ةهيدن ىا ( ةرورض مولعم ) هتازحعم نم ىلوالا

 هيلع ناو ةوالخل هلزا هضعب هيلع ىلتامل هقحىف لاقذا ةريغملا نب ديل ولاك ةربخشلا لها نم

 مولعم هزاحتا هحوو) رشلا مالكنم وهامو رمل هالعا ناو قدغمل هلفسا ناو ةوالطا

 الثل ةيرظاو ةيرورض موهفم هزاجتا هجوو لاَس نا ىلوالا ناك ( ارظنو ةرورض
 هنايا مظن و هانعم ةلازجو هانبم ةسالنس نالف ةرورض اما ةرابعلا ىف عيرص راكي عشب

 ةغالبلا بتايم ىلعا ىف هتايامنو هئاااد ىف همئاوخو هحناوف هوجو ةحامصو هتالك ةفلاو

 ةهادبلا ىف هزاجتاب ءالقءلا مكحسبف ةلالدلا ىلا هب معلا جاستحيال ةحاصفلا بقانم ىلعاو

 | 6١ ضمالا كلذ صوصخ ىف ركفتلاو رظنلا ىلا ههوجو ضعب رافتقالف ارظن اماو

 ةحبحص ةخان ىفو ةيكلاملا ةثا ىا مانتْمئا ضعب لاقإ ردقلا كلذ نين ىا ( هخرشنس

 قدرو اك هباتكب ةجحلا توبئىفوا هبجاجت>الاف حيحصلاو ىملدلا هلق هل ةمح هنوك ىف

| 

 ظ

 ىذلا هتازحعم نم لوالا مسقلا نوك ىرجم ىا (ىرخللا اذه ىرو) انخياشم ضعب

 ىنملا قيرطبال ىمملا رامتعاب ةلخجا ىف ىا ( ةلملا ىلع ) ارئاوث انبلا لّقنو امطق ع

 هللاىلد) هدن ىلع ةحيم ةهذءسن فو (هدن ىلع ىرءدقإل ناشلا ىا ىرح لعاف (هناب

 ا تازدععل ةلءاش ىا (تاداع قراوخو) تازدعءموأا تامالع ىا ( تايا مو هماع ىلاعا ا

 6 هغامسق رز ىناحصلا ريغ ىلا ةمسنلاب ىطقلا علا ىا بصخلاب ) عطقلا 0 اناممو اصخعشم

 00 ءاس ىا ( هيدي ىلع ؟ ) اهيئانم نود اهئاعم راتعا ىا (اهعيحإل 6 معلا ىا

 فااخالو لوشواال نودي رئاكو لوه نا ىل والا ناك ( رفاكالو نء وم فاتءالو) هبددل

 أ

 ا لودوقىا (امنوك ىف( دح وما عم هّتفا اك ىا مدناعملا فالخ اماوز م راسب ترب>و

 دخوملا نمؤملا هلوّن 6 ضانفلا ًادنملا ةهج نم ىا (ىلاعت هللالبق نم) ةضئاف بئاحعلا
 | لا هوغ م اهوحنو رحاسوا عاش هياو مالسلاو ةالاصلا هيلع كمه ءاقل نم ةلداحو ا ا

 2مل ىا : اده لد عوقو مع د 7 ىتلاسر نه تنعدأ ف ىدعاي' ىا ©( تفدص) ا

 ا (اهناعم قاسأل ) هوما ىا (ةرورض) 5-5 هيلع ىلاعت هللا ىبص انس نه اضياو ةايقو

 ا اي.حاص قدح ىلعو تاَذاَغ قراوذ اهنوك ىف أها فئذلاحا 3ع راظالا عطق نك عا |

 ( متاح دوح)]) ةماعلا صعل دع اذكو نييرامخالا ع عا (ةرورض لع و تامالاع ا

 أ

 | 1-1 ا . . 4 . 2 . - 1 ١
 - رغد ىلع تام محعلاو نرعلا ناب روهشم ناطلا لاعرس را هللأ دنع نبا ىا ءاتلإ رسل

 ١ اك 3 1 هاك »ع ع لاب 00 3” الو 2 50 "نق علا لبق 9 امه 7-0-1 كقو (؟ 37

 ةئداوالىا ( ىللاعت هللا لق نه ( هضئافو زدعملا نوك ىا عاهنوكانمدقدقو) دودعاملا كارشملا ا



 هه هما ديوس

 وهو ءاه اهدعب ءارف ةيقوفلا ءاتلا حتف و نونلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفي ( ةرتنع ةعاجشو ) |
 (مهنمدحاو لكنع ةدراولا رابخالا قافتال ) ىميقلا سيق نباىا ( فنحا محو ) ىنبعلا

 م و ةرتنعى نعي ( اذه ةعاحشو ) امتاح ىنعي ( اذهم رك ءا)نييراخالاو نيخرؤمان هىا

 لك ناك ناو ) هتازنم هنهذ ىف هلالي زنت بي رقلل اع دحاو لكيلا راشاف فنحا ىنعي ( اذه

 بجوال ) 6 ىوريو هدارفناب ىا ( هسفنس ) ةثالثلا ءالؤه رامبخا نه ىا « ربخ

 رصع لكف ادرفنم اهنم دحاو لك رتاوت مدعل 6 هتحصب عطّقشبالو ١ ىطقلا ىا ( معلا

 5 و هيلع ىلاعت هللاىلك ىب :|| ىلع هسا ةئيدملا مدق ىدعدلاو اذه افا نأ معا مّ هقيطو

 ىلاعت هللا ىذر ىدع لق 57 تل ه:>| كا او مسأف امئارمدت ناكو 57 عسل 4س

 ةما ةسز هماو تايقلاا دب داش ع ناكو ادع نب هب واعم نبا وهف ع اماو يع
 ا

 انك رنع سوماقلاىفو انيأب مهدشاو برعلا ناس رف 0 نكد ناكو هسال تناك ءاذوس

 ىلع ةعاحشك لاق ولو اذه برأاىف ةعاحشلاو هتود ةرتنملاو بايذلا ةنغلف بدنجو

 ةزمهلا حس وهف كربلا اماو رجهشا مجملاو برعءلا نيب فصولا اذه هناف رهظا ناكل

 هنعو ةدعو ىلعو نامعو 0 نع ىور ءاف 9 هحوتفم نون من 0710 ةلمهم ءاح م

 مسا دقو مرمضخم هتساا ةعالا هل جرخا اليت اديس ناكو ةعامجو كاله نب ديمحو نسما

 مسقلاو 0غ ريك :ىجبات سوماقلا بحاص لاق هسور هل قفش لو هلاعدو ماللسلا هيلع هدهعى

 هملع لص مل ىا »ع علت ملام (ْ وه سو هءاع لاكبت هللا ىلص هنأ روععم نم ىا 1 اذا

 ىا 4 وهو ) أيعطق اي ركفالو انهي اير و رمض ريصل ا ءطق )»ع مطقلاو ةرورضلا غابم

 6 رشتنم ) ةصاخلا دنعىا 6 رهتشم عون نيعون ىلع ١ سنلا ةلزنع ىذلا م.قلا اذه

 نساتلاو هباحعصلا نهىا 14 ريتكلا كانعلا هآور 0 لعافلا ةغيصا امالكو ةماعلا ع ىا

 نم ىا 6 ةاورلاو ) نيفنمملاو نيج را نم ىا « نيثدحلا دنع هبربخلا عاشو )

 حتقو نيسلا رسكب ريسلاو لقان عس> فاقلاو نونلا حتفب ( ريسلا ةلّقنو ) نيرخأتملا
 اناني فاقول ملسو هيلع ىلاعت لابس ىلا ريس اولقن نيرذلا نمو ىا ةريس عمج ءايلا

 ىلاعت هللاىبص رارءالا د.س ةقاعتملا ثيداح الا ا ةزمهلا 0 ( رايخالاو ز هتار>حعمو

 نهوا © هعباصا نيب نم ءاملا عبذ 5ك ) رايخالا ءاملعلا ةش نع ةدراولا مسو هءاع

 ملا ديال لو اوك املا ىان ( امافطلا «رثتكتو 3 هق رط ضعد ىف اك هعباصا

 ( هنم عونو ) اهريغو ناخيشلا هاور ام عارذلاو بضلا مالكو عذجلا نينكو هريغو
 ةرا' ىا © دحاولا ) هلة ىا © هه صتخا ) رثتنمالو رهتشم ريسغ ىذلاوهو

 عا ةيتيم ىلا لصو ولو ىا 6 ريسيلا ددعلا هاورو ) ىرخا ىا 6 نانئالاو )
 ريثكلا ددعلاب تباثلاىا ( هريغ راهتشا ) مسقلا اذه ىا ( رهتشي ملو ) هقرط ضعل ىف

 توب هبدارملا ىا ( ىنعملايف افا ١) ىنملاف ىا ( هلثم ىلإ عج اذا هنكل ) ريفغلا جاو
 نايرج ىف ةي رمال هنا نم ىا 6 انمدقاك زجعملاب نايثالا ىلع داب ) ىعدملاف زاجالا



 ونبأ ىص صعن مط دي ١ 7 لنلا ١ ضاقأا 7 .هيدل ملا 8 عل ىلا هنأ اذا ناز هيد ىلع دياب

 سم و اع عدصاف ىلاعت هلوق هنمو هبارهج ىا ( قا اعدص لوقا اناو ) فخنصملا ىا

 بلع اسلم ميلتو هيلا رجشلا ءىحك تادراولا ىا ( تايآلا هذهنم اريثك نا )

 ىف اذاحا تناكواوىا )َ مالسلا هيلع هنع ( هيورملاىا ( ةروب : ملا ( هن دي ىف 99 حيو |

 رافك هلأسنيح ةكع هيدي ىلع ىا ( ردقلا قاةثنااما ) ىنعم اهرئاوتل ( مطقااب ةمولعم )

 اما ىجلدلا لوق اماو ةلالدلا ىنظ هنال ةلملاىف ىا ( هعوقوب صن ناآرقةلاف ) ةيآ شنرق
 نع ربخاو ) هتالطا ىلع سيلف هعوقوب صن نارقلا ذا اظفل رئاوتم هناف رمقلا قاقشنا |

 قشنادقو ءىرقو رمقلا قثناو ةعاسلا تبرتفا ىلاعت هلوقل هلوصحو هنو ىا ( هدوجو

 (هنهاظ نع لدعالو ) اههلق رمقلا قاشنا اارتفا تايآ ن + لح دقو ترتفا ىا

 ىخاملاب ءىح هناو ةمايقلاموي قشنيس هنأب لب دايثملا هدو>و تولو هعوقو ققةحن نه ىا

 ئا 6 ءاحو ) هيلا هفرصو هيلع هلْ بجوم ( ليادب الا ) هلبقتسمىف هعوفو ققحتا

 اه مهاظ نع ةب آلا فرص ىلع لادلا ليلدلا لاّمحا ىا ( هلات>ا عفرب ا درو دقو

 ريخك (ةريثك قرط نم) ةحبرصلا راث آلاو ة>يحصلا رابخالا ىا ( راخالا حبص )
 نهوب الف لاش نا تيسلا بدن رت ىف بدنالا ناكو 4 نهوب الو ( اهريغو نيدء.حصاا

 انمزح ىا 4 ام نع ( فعضال ىا اللقثءوا اممم ءاهلا اميك<و ءابلا مهب وهو ءافلأ

 ىرع لحم ) قفرلادذ قرا نم لمفا قمحا لهاج ةفااخم ىا ( قرخا فالخ ١

 معن ى رع ىىا فاّذم مزح ام مالو ةحوتفم ةلهم ءاحو نون نوكسو مج“ معا 4 نردلا ا

 " 8 دوب دقو ىلاعت هل وف هنمو هنايدلا نفل هب كل-ءءام صو ةهولرع عي ءارلا حنو نيعلا ٌْ

 ) 06 لك قى” ى ْ ا ةخاصن دشو معرب 1 كيلا صعل ىو ءاثملا ل هركاسا ءىشال ءارعلاب هيد 3 :ءلاو هلهد

 رظنمالو ىا لوهجلا ةغيصب ( تفتاب الو ) اهل عاطشنا ال ىا اهل ماصفناال قثولا ةورعلاب

 نع لدع لاض لقع ةقر ىا ةمدعملا ءاخلاو ةلمهملا نيسلا حتشب ( عدتبم ةفاخس ىلا ١)

 ةهبشلاو ددرتلا ىا 6 كشلا ) عقون ىا ىاقلا ريسسكو ءايلا مشب 6 ىتاب ) نيبملا قحلا

 اذهب معرن لب ) نيعدتملا ةلالضىف تعقوو هتلق اعرف ( نينمؤملا ءافعض بولق ىلع )

 هلذن ىنعملاو بارتلا وهو حتتفااب ماخرلاب هّقصلا هنا معرا نم ماكتملا لعافلا ةغيصب « هفنا

 ءاضفلاو ءارحصلاب ىا 6 ءارعلاب ) حرطن ىا ةدحوملا رسك و ىلوالا نونلا حتف ( ذشنو )

 ةفاثكو هلقع ةقرىا ةمحملا ءاطا نوكس و حتفتو ةلمهملا نيسلا مضب ( هفخس ا را ا

 ةرثكىف رمقلاقاقشناكو ىا ( كلذكو ) ناعوف سمع هف>سو ءذناو لوهجلا ءاسو ربك ذتلا

 هعباصا نموا هعباصا نيب نم ىا 6 ءاملا عبن ةصق ) ةحيحص ديئاساو ةحب رص اقرط ةاورلا

 مريثكلا ددعلاو) ةاورلا نم ىا ( تاقثلا) ريثكتلاو عبنلا ةصقىا «اهاور ماعطلا ريثكت )ل

 ىا 6 ريفغلا ) جا ةخسن ىفو ( ءاملا نع ) عابتالا ةقبط مهنم دارملاو تابنالا نه ىا

 _ءايؤزلاب ءاملا عين ىور نمش ( ةباحصا|نم ريثكلا ددعلا نع ) نيعباتلا نم ريثكللا عملا

 (بره)

 قع



 © يضلل ل
 0 ىراخلا رفسلابو هنع ىلاعت هللاىذر سأا نع ناخيشاا ةنيكسلتلا ةئيدملاب ةددحسم برش

 ؤ ن دءاضقىف رباح نع ىءشلان ع ناكتلاو ىراذلا ماعطلا ريثكت ىور نمثو دوءسن انع

 ممر ىدملا هولا يركز سوط ل نق انت انصب هن دام
 ( ةفاكلا نع ) ةعاملاىا ( ةناكلا ءاورام ) تاقئلاة اور ةل نمواتازحعملاةل نمو ىا

 ( اب ثدح نمع ) الصا عطقنم ريغ الصتم الأ ىا 6 الصتم ) ةرثكلاىف مهلثم نع ىا

 ةل+ نم ةخحدن ىف و نمل ناس ( .ةباحصلا ل نه ) اهيلع ةلاثلا ةياؤرلا كلن وا ةزدمملاب ىا
 امىلع ( مهرايخاو) هلوق هديؤب و مهمظعموا مهرباكا ىا ماللا دي دش و محلا ردكب ةباحمصلا

 هال ايت مش رابخاخسنلارثك ا١ىف نك ةيتدحتلا ءايلامت ةزءهلا حتق نه هح يفت هخءس ىف طيض

 نا 0 هب ادصلا لَهناهنمو ىا هاورام ىلع افطع عوذ صهلءا وهه> و رهظباالو ارور<ةدح وملامأ

 هب اصلا نو ىا 14 من4 ريثكللا عامجا نطوهىف ناك ) ماعطلا ام نمل ةاقيا ©( كلذ

 ةوزغفو) سه ةنس تناكو با ز>الا ةونغو ةنيدملا]و> ىا (قدنخلامو.ىفإ مث ريغو

 سار ىلع لوالاعسر نهغو تناكو هن.هح لاح نع ليج تشاو ةدح وما ءابلا مخل (طاوب

 تسةئس تناكو ددشتو ةيناثلا ءالا نفخ ( ةيس دخلا: رمعوإ ةرحهلا نم ارهش رفع ةثالث

 ةيقوفلا حش )كورت ةونعو) هيف حتفلاناك اماو ناذمهرىف للف ند مثوو ةدعقلا دف

 هللاىلص هتاوزغ رخا هو ةعساتلا ةنسسلاىف تناكو فرصي دقو اءعوامت ةدحوملا مضو

 ةلح ص ةرسشع عبراةهنبدملا نيبو هيب ماشلا فرطب عضوم وهو هتادب سو هيلع ل ادب

 عمج ناكم ىا (رك اسعلا عمشو) مهعاّمِجا نك اما ( نيملسملا لفامنم اسهلاثماو )

 لوعفملا ةغيصب ( رثؤيملو ) اهدارفابوا امهيف عملا ةغيصب ىتؤينا ىلوالا ناكو نبدهاجما

 امهتصقىف هنم ىا ( ىوازال ةفلاخم ةبانحصلا نم دحا نع ا) لق ملو ىا 0

 لوهلا ةغيصب (مهنع رك ذا راكا) مهنم دحانعلشنالوىا (الو)إ هاورىا (ءاكحاهف)

 هيلع ىلاعت' هللا ىلع هنم هودهاش ىا؟(هوأر) ةباحيملا ةيق ىا 6( ينو مايتم كفا

 مهامزوا مهن اك« ىف ةياورلاتءقو اذاىا (مهنمتك اكلاتوكسف) هنعىا (هاوراك ) مو

 نؤربملا ىا ( نوهزأملا مهذا ) هب مهنم ىوارلا ةياور ةلزنع ىا ( قطانلا قطتك )

 نوكدف رسكب. وا لاذلا نشكو فاكلاحتشب ( بذك ىف ةنهادملاو لطاب ىلع توكسلا نع )

 مالسلاو ةالصلاهيلع هلوق ةلالدبو سانلل تج رخا ةما ريخ متذك ىلاعت هلوق ةداهشب اذهو

 ليم .ئا ( ةيعر كانه سلو ) مهنع لافت لاخذ وأ َكْوَدُع مياكف ىنرق نورقلا ريخ

 عم ةارادم نم ةيجوم كانه ناك ام هنا ىنءملاو عرفو فوخ ىا 6 هيهرالو ) ممظو

 .رارفالاةلزنع وه ىذلا توكسلا ىلع مهلمحتو راكتالانم (مهعنم) قحلاىفةنهادمو قاحلا

 كلذىا (هوركنال) ةلاىفواوىا (مهيدل فو رءءريغو مهدنع اركتمهوعمسام ناكولو)

 نيرخاىا (ضع ىلع) ةباحصلا ضعب ىا ( مهضعل ركنا ) اضياهلئان ىلع او ركناو عوم.ملا |

 ءانشإلا نأع ) نايرفلا كرو رخو نتيسلا ب نذتلا او ننسلا نم را موضعي اهاقن ىا م اهاور ءايشا )
 1 تس

 د... سدت ميل لل"

 0 اسم م



 هيت ه4. »-
 2غ أششلللا مك تصل تس عما

 ةالاصلا هيلع“ هلئاعش: .ةصتخلاتاياوؤزلا.نيسلابو ماكحألاب ةقلعتملا.ثيداحالا ننسلاب دارملاو

 ميكح 70 ماشه ىلع هنع ىلاعت هللاوذر نم راك اك أر نارقلا فور#و مالسلاو

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوشر هأرفاامريغىلع ناقرفلا ةروس أره هعمسذا ماز>نب

 ماشهاي أر قا لاقف اهينتأرقاام ريغ ىلع ناقرفلاةروس ارب اذه تعمس لاقف هيلا هب ءاغ
 لزنا نارقلا اذهنا تازئا اذكه لاقف أرقف رمعاي أرقا لاق مث تازئا اذكه لاقف أرقف
 كديدشتب ( اضعب مهضعل ايقشو ( ةتسلا ةمئالا هاور هئم رسستام اوأ رفاف فرحا ةعمس ىلع

 ءاهلا ديدشتب 6 همهوو ) مهتاطابنتساو مهتاداهتجاىف أطل ىلااضعب مهضعب بسن ىا ءاطلا

 ناسلا نم رك ذام عيمج ىف ىا ( كلذىفف ) مهتاياور ىف مولا ىلا اضعب مهضعب بسأو ىا

 هللاوذر سانع نا ةيطخلتك تاناردلا بابرادتع ىا ( مولعم وهام ) تاآرقلاو ريسلاو

 | (عوتلاذهن) ليئارساى ىموم سلرضخلا ىسومنا هلوقىف ىلاكلا لفون امهنع ىلاعت

 ءايلا حّتشب (قحلي ا هذارفا عيمح ىا ( هلك ) ريثكلا عمجاال ريسلاددعلاءاور ىذلا ىا

 لصاىفعقوو ل وهلا ةغيصب نوكينا رهظالاو 55 اذكو هريغو ىلحلا هلاقام ىلع

 هنا زحعم نم ىتطقلاب ) لصوب ىنعملاو اضياةخسن وهو لومفملاةغيصو ميملاب قحلم ىْحدلا

 ظ ةلزتع مهضعب توكسو مهضعب ةياور ناب نذؤيام 1 هاش امل ) هتامارك نه همكح ىطعيو

 | ىتلا رابخالا لاثما ناف اضياو ) ةلالضلا ىلع عمتمتال ةمالا هذسه ناف عامحالا عوقو

 | عمدبالا) تالايخلا نمدساف ضرغ ىا (لطاب ىلع تينبوإ تاعوضوملاك ىا (اهالصاال

 | (ثحبلالهاو ١) تاناورلاف ىا ( سانلالوادتو ) تاقوالاىغ.ىا ( نامزالا روم |

 ظ لؤحو:) اهرمافءعض نيش نم قارفال ىا ( اهفعض فاشكتانم ) ةاورلا لاح نعىا

 | ةخسنىفو ل وهلا ةغيصب ( دهاشباك ) اهدنس ةفرءمالها دنع هدوحوىا ( اهركذ

 ف.جارالاو ةيذاكلا رابخالان ما ربع 3 ؟ىف) رهظلو لجو قرب مىا ءاهلا نكاد نونلامغب

 ,؛ سو ةيلع ىلاعت هللا ىلد انس مالعاو) ةضراعلا تاياكلاى ا لدسو ةزمهلاب ( ةئراطلا |

 ظ هاوانن ٠ لعام 3 م مالعالاك اهراشتناو اهل 0 ظ ىتااهثا زدعم ىأا ةزمهلا حتش ا

| 

 ةديفملا ىا 0 رط نه )ل اهنم دحاو لك ىا ( ةدراولا هذه ال هاداع نم درو

 ىا (دادزتال ) ىنعم مطقال ةبجوم ةرئاوتم تراص ضءبىىلا اهضع مض اذا هنكل ىنبم نظال

 اماغراوادادماو اهب ديؤملل الالجاىا 6 اروهظالانامزلا روم عم ١ د احالا كلت دارباب

 ىلع ءانب ىطدلا هررق اذك ةقرفف ةقرف رومالل ىا 6 قرفلا لوادت عمو ) ادانعاه ركذ

 لوادتهل وة نم ق.سام ةلباقل بسانملا وهو نورّلا لوادت خسنلارثك ١ىفو هلصاىف عق وام

 هظفل دارفا عم درفملاو عما ىلع قلطي هناف ءادعالا ىا 6 ودعلا نعط ةرثك و ) سانلا |

 اهدانساواهنتم رابتعاب ىا (اهاصافيعضتو) اهلاطباىا ( اهنيهوتىلع هصرحو) لاق اذلو |

 ١ داهجاو ةخ فذ ىفو ىحلدلا لاق قحلا نع الداع هعسو ملاظلا لذب ىا ( دحاملا داهتجاو) |

 59 ىن»ي ( اهرون ءافطا ىلع ل ةغلابمو دكر زدجا]) ,ةعدم ىف اهغاشاز يازمجش عا اتالم |
 سوو

 (ضاندال ١



 هت هغ١ خم

 دادزتالو ىا ( نءاطللالو) قحال نعذملا فصنمالىا ( الوبقوةوقالا ) كلذعم دادزتال
 ناكنم كله اثطعو ةرارد ىا ةمدعملا نيغلا حتش 14 اليلعو ةرسح الااهلع ) تئاعلا مادلل

 انما هراخا ) دابدزالا نم 1ك مف ةزؤمهلا تشل همالعاكو ىا 4 كيذكو) الملع

 تاسغملا نع هب ريسخ اا 0 هيلع ىلاكذل هللا ىلسهلوقك 6 بوبيغلا نع ( هماللعا ىا

 دود ودقو امو انكناتلالا لد رلاد#ال ىد ةمالا هذه بنصيب ءالأب الا ثبدح ىف

 نا رخاالاق ىا ( 1ك رز هرايخاوىا 2 هؤاماو ) معلا لها دنع اذه

 لكىا « مولعم ) مدعلا نمناكاع و بورغلاف نوكيام وا نيلوالا ىفناك اعو ىا ( ناكو

 ةلّلاىف وهف ةيلقعلا ةهادملا/ ىا © ةرورضلاب ) ةلصفاا قب رطلا ىلا رظن ريغنم ىا

 ١ ةزدتلا "نذرت وك نم تلد لام يوك ان جايتحا ريسغ ند ةلالدلا ىبطق

 | هرانخا 00 (ه.لاقدقو) هيدلةب مالو ( ةيلع ءاطغال ) نهاظ ما ىا (ق١حاذهو)

 | قالقابلا ركب ونا هناىهاظلا ىلحلالاق 6 ىضاقلا إ) ةيرمشالاى ا ( انتمتانم ) لا نوكباع

 . ءافلامضب كروفنبا ىا ( ركبوبا ) ةمجعملاب ليقو ةلمهملا لادلاب 6 داتسالاو ال ىيناملا
 ' رباك انه ةيديرتاملا خعاغملاو ةيلبنْلاو ةيفذحلا ةمتالانم ىا ( (هريغو ةيعفاشاانم ١
 ١ كعامل دلا ندافاو ؟لكألا « لئاحقلال وق ضِئوأ «ئىدتلوا) عاما. ةلسبلا له

 ( ةرومشملا صحصقلا هذهنا ) لئاقلالوق بجوا ىدنعامو ةخسنىفو هلوذ تدناام ىا

 داح الارب_> نم ىهاما ىا ( دحاولاربخ نم ( تاداءلاقراو>لو تازحعملا باق ىا

 ةظحالام ىا ( هتعلاطم ةلقالا) اذه هلوقىلا هأطاامو انرشاماعال اسم انظالا ديفنال هو

 :ناظناستا ومقالا ابطل از رراو ةنمل للا 4-21 5 ئا ؟ةراختالاا 7 قنا دج
 هلاغتشا ةرتكو ىا نيتءضب واهحتفو نيشلامغب 2« فراعملانم كلذريغي هلغشو ) ةحبحصلا

 فراعملاو ةبرعلا تاودالاو تال آلانم ةينيقيلا مولعلل ةديفملا ةيلقنلا ةلدالا نم ركذام ريغب

 ْ هلوق بِجوم نكيؤ ناو ىا ( الاو ) ةيمهولا فراوعلاو ةي ةظلارومالا غرام ىتلا هش زحلا

 00 0 ىا 3 لةنلاق رطب 2 منهاىا ) ىتعا نش / كلاث ماع هنانتعا ةلق كالذ

 تايكملاو و ةرون وئأملا تايا و 1 2ةر ا 0 ةحىف) كير نا تام 1

 يهَتلاَو هانورق ىذلا قي رطلاىلعىا (هانرث ذ ,ىذلاهجولاىلع ) اهنا هلنيبتو ةزوق»كلا |

 دعي الو) ىتيم داحتالا ثيداحانم تناكذاو ىنعم رئاوتلا بابنه اهنانم هانر رح ىذلا

 || ( رخادنع لصحالو ) الثم ةءارقلاو ثيدحلا لها نم ىا ( دحاودنع رئاوتلاب رماالصحمنا

 ةخعسا فاو ( نوك" رباب نوملعي .سانلازاك ١ ناف) اعرفو الصا اهتف رعم نع ايراع ناكاذا |

 ٠ عا ةريك ىا )» ةميظع 4 ةنس دام اهناو' دس دادغب ز) نأ وك ىروخاف نا ا

 .وفجولا نينو تار نا - دعب ءايلوالا لزنمو ءابلعلا لو 0 ةفالخلاو ةمامالا رادو (

 ظ

 ظ



 اناوبطو ةلغلط , كلذإ/ نقف كناكو ةعاهو :نيعنزراو نح ةئس حافسلا خا ىسابعلا روصتملا

 ةياورىف حرصا ىناثلا مامتاو لوالا لامها حجرملاو لاهاو ماتا اهيلادف زوجي

 الضف اهمسا نوماعيال ) هفانك او ملاعلا فارطاىف نيذلا ىا ( سانلانم داحاو ) ةيبطاشلا

 مه ريغ لهج و ذادغب سانلا ضءب سك و ىا ( اذكهو )اهمسوو اههشر نم ىا ( اهفعو نع

 ( ةرورصضدلا.) كلانهال مه داش ثد.ح نم الدم ىا ( كلامبا_1#نم ءاهقفأا ملعب اهب

 ةخسن ىفو ( لقنلار اوتو ) ةيورلاو ر هَتلاىلا جا ايت>ا ريسغنم هيرورضلا ةهيدملاب ىا

 )َ نارقلاما ةءارق باخنا هيهذمنا ) مامالا كالامنع ىا 6( هنع ) رئاوتملا لقنلاو هحيح

 ناو .موءالان ود ىا ( مامالاو د رفنملل ةالصلا ىف .) ةلمسبلا ريسغنم ةحئافاا ةروس ىا

 ةفينح ىنا مامالا بهذمل قفاوم اذهو اسهتءارق هب ؛رهلاىف هلركيلب هماما ةءارق عمسملا١

 ( ةينااءازجاو ) اضيا 8 املا ىلع اهبجو. :ىففاشلاو مهبتك ىف ليصفت ىلع ىلاعت شاءحر

 نم ىا (هاوسامعإ همايا عيش مل ىا ( ناضءرنءةليالوا ىف ا ةينلاب ءافتك الا هههذمناو ىا'

 ايا ,مهريغ لع ارو هباكانم ءاهقفلا ملعب ادككو ىا ( ىناشلاناو ) هيلايل قاوب

 ديدحت ) ابدنالابوجو ىا 6 ىرر ) هناةفينح ىلانع اذك و هنع رتاوتملا لّغوةرو رمذلاب ْ

 ىا ( راصتقالاو ) ةفينح ىلا دنع ىعرشاا راهنلا فصن لقوا 6 هليل لك ةيللا |

 اذخا حسملاما هيلع قاطيام وهو ( سأرلا ضع, ىلع حسملاف ) راصتقالا ىرر ىبفاشلاناو ظ
 هللا ىلص هح.ه ىف مل ثيدح لمع ةفيتح ونا مالا هلك حس»ه بوجو ىري كلامو نيقرلاب ظ

 ىا 6 امهيهذم ناو ) امهيلع م انليادو سارلاعبر وهو ةيصانلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت |

 هريغو) نانسلاك حرام ىا 6 ددحلاب لتقلا ىف ) دوقلاىا ( صاصقلا ) ىبفاشلاو كلام '

 (حاكتلا ىف ىلولا طارتشاو ) هلواىف ىا 6 ءوضولاىف ةينلا باجباو ] اصعلاك حرالامب |

 لئالدلا نم حصامت هدسنع ماقال ىا ( لئاسملاهذهىف امهفلاخي ةفينحابا ناو. ) هدقعىف ىا |
 فقوتنامو .لئاسو بلاط لكل تالكشالا لح ىف ةاكشملل .ةاق رملاب ىحسملا انح رش ىف هانناك |

 نم ) نييلنطاك مهوحنو نيروك ذملا ءاهقفلانه ىا ( معريغو ) لئاسولانم.هيلع |

 فرععالو ىا ( مهلا ا ىأرالو ةحيحص ةخ_تىفو ( ىورالو مه.هاذع لغتشيإ
 اهلاثماو لئاسملا هذهنء ركذام ىا ( اذه )ل ملعءالو ةحيمس ةخسن ىفو 6 فرعيال )ل مهب راشم

 امولعالا رشابام هنكل ل هنان ىعداو موحعونم ىلع ناكولو ىا ( مههاذم نم (

 الا ملنم ىا ( هاوسإلامعةدءسن ىفو ( نم الضفإ ريدتف هعقتي ال امق هر < عيضو رخا

 ىا ( تازجحملا ه ذه داح ا ا ركاد.دنعو ) 1بالا رفالو الصف الو اياتك جزامعملو الاصا

 ١ ( ىلاعت ههلاءاشنا ا افاش ىا ( اناس اهيف مالك ادي زن ) ايفاك الامحا

 ظ 1 ا -

 / (زيزللا هللا باك نإ كاباو هلانقف و ملعا) هزاجحا وهبان :طاىه , زا! ناس ىليكجنأإ رقلازاكاىفإ) ْ

 (ىا)د

| 



 له هو

 طيض هه> نم 7 اهلامحا ىلإ رطب ةريثكلا هه وحو ليصحتو ىا م 1 اهياصخنو م

 هناياكحو هصصقو هرو_سو ةنايأاو هلالكو هقور> ناد هنبك رك ىا 4 هقيلأت ناسح اهلوا (

 ني ةقلاتتملا اهيناهما كتل ميل لاما اهلئالشر تالقإ كف مقلط ملط انو , ارز( هي ١
 هوحوو 0: هينانم داصتقا 6 هن اعم ناك عوصوو ىا 6 هدحاصقو 03 اهساداو اهيلاعا

 بك ارتلا يئاحئىف ىا ( هتءالبو ) ءاعاو ءافتك ال فذحو رصقنم ىا 6 هزاجنا

 ةزواحتملا ىا 6 ةقراخلا ) تاراشالا عئاورو تاراسعلا عئادبو بيلاسالا بْئامغو

 اوناك مهلا 2( مهل داع نم رك ذام ىا )ع كلاذو ر) مهتعالبو مهدح اصف ند 4 برعلا ةداع 0

 ةعاربلا ناهيمىف ىا ( مالكلا ناسرفو ) ةحاصفلا ةهج نم ىا ( نأشلا اذه بارا

 لمعلا ناقلاو لقعلا لك ىهو.ةمكح عج حتتفف وك محلا و ةغالبلا نم اوصخ دق )

 ناكو مهادع نمث ىا (ناسنا) هلثمىا (تؤيملاه) هتطالسوهتطاسو هنتدح ىا ةمحملالاذلا

 ةيناثلا ةيتحتلا رممكب ( بانلالا ديقبام ) باونالاو لوصفلاىف دارملا ناس ىا ( باطخلا

 ىا ( بطلا ديد_ثو ١ تالاقمانم اهعاليام بس> ىلع ىا ( تاماقمألاىف ) ةهيدبلا

 هنودروي ىا ( هبنوزمحتريو ) نايبلا خفت هيف عه ىذلا لاخلاو نآشلا ميظعلا سمالاىف |

 فيسلاب بريضلاو هوحنو حمرلاب نعطلاف 6 برعغلاو نءطلانيب ) برحلا لاحىف ازجم |
 ةدافل ايلجوا ةدمحل اسك وا ةرذفمل اراهظا اضعب مهضعب ىا ( نوحدعيو ) هريغو |

 ادهو ةشاسلا ضارىعالا دحال اضيااذعب مهظدعل نومديو نوئءطيو ىا )»ع نو>دشو ( 0

 مهزاكفا نوحدقيو هلوتف ىجلدلا دعباو مارملل بسان اوه. لباقتلا بسحب ىنعملا

 هنم نودصّس نم ىلا هب ىا ( نواسوّس و ) ماظنلا نس>١ىف مالكلا رس نود> رذءتسف

 نم مه>د ىا (نوعفريو ) مهبلاطمب زوفلا ىلا هب ىا ( نولصوتيو ) مهبر ام حام
 لامحالا هج و ىلع مالكتلا ( كلذنم نوتأيف ) اًواشنم مهمذب ىا ( نوعضيو ) اودارا

 ظ ةزيرسع فاصاو ( ةريثك ( عاونا ىا ( زاحالانم هوجو ىلع ) ون2#و لهتشم ىا

 | لصف نمو ) هعمحس ماقم ىف بسنا هنال هسنج هب داريو ناسنالا لوم نا ىلوالا

 ' مهمارم جهن ىلعو مهمالك لثم اونأي نا ةصلاخلا لوقعلا بابرا عني ىا ةددسشملا
 1 ) مهيفو  ةليجو ةهقيلس ىا 6 ةقلخو اعبط ).هباوص>ام ىا ( كلذ مهل هللا ل هج )

 | 6 هنم نوتاي ) ةعيدب ةردقو ىا 6 ةوقو ) ةبجس ىا ( ةزيسغ ) مهيف كلذ لعجو ىا
 باحعلا ىا ( بجعلاب ) هيورلا ريسغعنم ( ةهيدملا ىلع )) مارمال ىقاولا مالكلانم ىا ا

 لاؤسلا ىف بابسالا نم ىا ( بيس لكوملا هب ) نولسوتي ىا ماللاو ءايلا مشب ( نولديو ) |
 ةهجنم ىا ( اهيدب ) ةغيابلا بطخلا ىا ( نودطخيف ) باطخلا لوصف رئاسو باولاو

 ا ْ اهيف ه روج ام ىا ) هحوا هع راى 0 اهسان>ا جارداو اهفانصا جامدنا ع ىا )0 اهعاونا

 دوست م »و ههناهت صفا س دست



 : له[ ه4 قدس

 راعةتسسبو ةأنءم فرشو هأنيم فططاام وهو ( لالحلا رحسلا ) لاججلا بتي

 رخس ار هنأف !انعشوا ارثن ناك ءاوسس ىاارحسل نايملانم نا دزودقو خيلبلا مالكلل

 عقو لاقهىف لالح هناالا مارح عرشلاف رحسلاو ناستلا زيح نع هفرصو ناينالا

 4 لالا طمس نه لما ( أن وعل لاودالا كال ذاها هوذظ نه ةديحلا مهاممو ةديما

 طمس عج هنا ىلع اهمضإ هخسن ىفو كلس وهفالاو زرخلا هيف مادام طيخناوه نيسلا ركب

 اهعمجو ةردلا ةؤاؤالا ىلحلا لاق دقو اذه طومن هعمج نا سوماقلا ف نكل ىناعلا هراتخاو

 هءاي ففنصملا فذح دقو عمج ىل اللاو سنج ٌواؤالا ذا ةحياسم هيفو ىهتنا ىل آللاو ؤاؤالا

 مهايهاعىف ( بابلالا نوعدخييف ) لاعتملا ريبكلا ىلاعت هلوق لصاوفلا ىف هريظن و مجال ةاعارم

 )ا نودحع.هو ها راضاو هنيغضلاو ةقلعا 2 نايك 57 ةندعأ م الا حقو

 ةيلاثلا ءايلا فيفختو ءاهلا رسكو ىلوالا ءايلا حتفب ةخدن فو ةروسكملا ةيناثلا ءايلا ديدشتب

 هديل دقحلاىف مط مْ اهضر | ع ىف هديلت ىا اهراعباو اهلاواب اهوحنو ل 2 هّعيدام

 جولفملاو دعقملا ميملا البي ءازلا حتش نمزلا ةدءسن فو هرطاخ ماامد ند هنوكلو هئطابف ا

 هلوش ىطغفللا لب اقملل برفاو ىوذنمملا راركللا/رذ دعنا هنااا عجسلا ةأعا سم نه هل فام ا

 حتف نابلاو ةعاجشلاو ةًارجلا ىلع هنول. ىا ةروسكملا ءارلا ديدشتب (ناحلا نؤرحيو )

 دعحلادب ) نوحتشو ىا نيسلا مغب 6 نوطسيو ) عيحشلادض ةففحلا ةدحوملاو محلا |

 ضابقنالا وهو نيعلا نوكسو ميلا حتفب دعما لصاو ناشلا مبءللا ىليخبلا ىا ( نانبلا

 2 عباصالا فارطا نان ولا فيفنو ةدح وما حاس ناسااو نلسوملا ط.سلا دص رعشأاا ىف ا

 هيناثلا ةيّتحتلا ديدشتت ( نوريصيو زب هنا ىوست نا ىلع نب رداق ىلب ىلاعت هلوق هنمو هنانس

 روهثااى ا )ع هيدنلا نوكرشو ( مهتبانع نيعو مهتياعر نسحب 4 الاماك ص قانلا رت نواو< ىا

 4 ئؤدنلا مهنه ( هنامالوهجحو ةياش اكورنم ىا( الام اخ 2 ةلاهخشلا مون نع هدتلاو ههاذلاب

 | نوكسو ميحا حتش 6 لزحلا ظفالاوذ ) ةيراع ةفرعملا هنع مهبلاق نوك عم ةيدابلا نكسي نم ىا |

 ١ ةحاصفلا بتارم نه ةلالدلا ىف ةلءاكلا ةسالسلاو ةلازحاا اهيف ىتاا ظافلالا بحاص ىا ءازلا |

 | ميظعلا ىا 6 مخفلا مالكللاو ) همكح نيبملاو هيما نيبلا ىا 6 لضفلا لوقلاو ) ةغالبلاو ظ

 ع ادهو ه وح هدحاو ب ارعم وهو ص وح خلا بوسنم ( ىره ولا عبطلاو ( مارملا |

 ىروولا ظفلب ىغدلا لصايف عقوو هيلع رصتقاو ىاحلا هركذ اذك ليلج فدوو ليزج

 ىانعلا ثدرادح ىو هاش هءقر اذا هنوصل رود ند ةدازواولاو ىلاعلا توصلا ديدشلا عا



 أ ه40 1ع

 مهللا ىتملاف فيرحتو ىنملا ىف نروصت هنا يهاظلاو ىهتنا ىروهج توصب ىدان هلا

 رهتشا دق ىذلا ىروهملاو ةلبلا عطلان دارملا لاقف ىنمشلا هيلع رصنقا م فكتب نا الا

 ىلع قا مك هعالاب ال ماقملاو هلشال عبطلا ذا هحفرو 0 اذا هتوصب رهج مهأوف نم

 ( ىرضملا مهنمو ) ىنصلا برشملاو ىا ءازلاو ميلا حش“ © ىوقلا عّللاو ) لا قه

 )2 ةعرابلا ةغالللا وذ )ا ةيرقلا وا رسصملا نم ةيدابلا دض ةرضاخلا نكس نهيق نوعا

 اهيئابم ةغالبل ةك اكرلا ئاوشنم ةصلاخلا ىا © ةعصانلا ظافلالاو ]/ز ةقثاللا ةَشافلا ىا

 عبطلاو ) ةريسي نام٠ نمض ىف ةريثك ناعم ىا © ةءءاجلا تاملكلاو )ل اهءناعم ةحاصفو

 ليلقلا' لاوقلا + كرتطتلاو:):؛ةففاطلف ميسنلاو هتسالسفف ءاملاكلهالل داقنملا ىا ( لهسلا

 قنورلا ) ريثكلا لوقلا ىفو ىا 6« ريثكلا ) 200 ةنؤملا ريسبلا ىا 6« ةفلكلا

 ©: نينانلا الكو ) ىنعملاف فرطلا تفطللاو ىنملا ىف نسا ليزيلا ىا 6 ةيشاطا ققرلا

 | بلا ةةيخا ف ؤيأناو نيني أ مال يلدا بقالي افلا ورم قانا قس
 3 ناك نشل اهلماهلف قفيوبغصلا:ففتكللا ةطلاو ةةباعلاو ةيااتاهنلا تاهل ل ةصاؤلا اقل

 ازاةقفلا اجه وطفل لع ذءابب ةايرشلا رفقا, وعفا عازاظبلا اىانرز )انتو ف ركل لاهانلا
 ةقهازلا رومالل ةقحاملاىا « ةغمادلا ةوقلاو ) اهلكا تنا نيتنملا اتلكملاعتو هناحس هلوقىف

 ' ليطابالا شح غماد ىلع ثيدحىفو هغمديف لطابلاىلع قلاب قذقن لب ىلاعت هلوق هئمو

 شاري نا لبق ىذلا ال مالزالا دحاو هب دارملاو مهسلا ىا ىاقلا 5301 حدقلاو ر)

 ماللا رسسكب (طافلا) هلوق ةنيرقب هلصف انهدصقنكل هلدا وه مف ىلا ريرقتن م مهوتب اك
 ليبسلا ىا ( مثانلا ) عساولا قيرطلا ىا ةنيقلااو ميلاف 6 عيهملا ور تااغلا زئاقلا ىا

 عوط مالكلا نا نوكشي ال ) عيهملا اومزلاو عدبلا اوقتا ىلع ثيدح ىفو حضاولا كلاسلا

 مث مبلا ا مهدايق كل ةغالبلاو ) دما هوو اذ اكان 7 مهدأ م ظ

 امب هنوديّش ىا ديقلا نم نوكيف ىاحلا ةركذ ةبادلا هب طبرت لبح وهو فاسقلا ريتك |

 كح هوادوقت ىا' ماذق نه قؤسلا 7 داؤقلا نه وهن ةناداعتتف امانا نايطالاو اوكا ْ

 «اهنونفت اوعمحو اوزاحىا واولا#2 (اووحدق ) هفراوععئادبو هفئاطا عئاور ن» قا

 لكس اوجد و لا ابؤبانل اياكم ماع ؤارعما (١ كك اكول قاما ونا جنا ف قولا

 ريطلا ىف اولاقف اهباسسا غولبا ) اهاطظ ءانس اوعفرو ىا ( احرض اولعو اهناونا نه با

 ديدشتو ةمجملا نيفلا حفل 6 ثفلاىف اوتنفنو )ل ريقحلاو ميظملا ىف ىا ميلا مقا خا

 كلملا كيغاومل "كم نيارد قا ةتنا“ لفل ارباع نشا اورو ةلقتماو ( ناس لا5 2لقاؤما ما لنقل
 بولساو بولسا نيب مه0ااكىف اورباغنىنعلاو كريغ نيمسن ٠ ريخ كا هلملةفنا وسن.

 مهن يف نإ وا واقناو 2 ناد :نلكاش فا ناعم فكشف لاو حتا ملا ز دارا انيك قيما

 انانطاو .ازاحاؤبا وكوب احدم دكا ليلقلا ىف ىا امهلوا مهب ناو للفلا نجل

 اواع داما ىا هادف اةيحتا لومسلا 7 محلاو ةلمهملا نيسلاب « اولجاسنو )ل |

 © 3 ىراقلا ىلع 0ع



 هك ه1 1م

 أرق هلا ىلاعت هللا همحر ةيفنخلا نبا نعو اوراكتو اورخافت ىا ( ئالاو مظنلا ىف )

 ةق.ط» ةل سيم ىا رحافلاو ربلل ةل2“ ىه لاقف ناسحالا الا ناسحالا ءازت له

 4 مهعار اف.) لامس بررحلا مهلوق هنمو ناسنالا دارفا نم دحاو لك ىلا ناسحالا ىف

 هعم نكل مهاوه فال مهءاج ىا ( ميركح لوسر الا ) ميلا 'ىث مهعزفا ام ىا

 ريظنال ثدح عيفر عينم عيدب ىا( زارع ناكل مهاب نيح مهانم قارطو مهاده

 هجوب هب نالطلا قاعتبال ىا 6 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هينأيال ) هلا
 ثمكحا ) همعأ نه مهيلع رهظ اع هقلخ هدمحي 2 ةنيس مكح ند 0 ههوجو ن»

 ( هنالك تلصفو ) مالو :اظفل ال لذخ, ءاشغب الإ اتقتم امكحي انيظن تمظن :ىا 6 هنابا

 دعوو ظعاومو رابخاو ماكحاو دئاقعنم نيدلا باوبا ىف هيلا جاتحي ام تنيبو تزيه ىا

 هتحاصف ترهظو ) اهتلغ ىا 6 لوقعلا هتغالب ترهنو 2 نيقيلا هجو ىلع ديعوو

 هريغىلع بلاغتو ىهاظت ىا ةلاشملا ءاظلاب 6 رفاظتو ) ارثنو امظن ىا © لوقملك ىلع

 قفاوملا وهو مهيلع كرفظا نا ىلاعت .هلوق هنمو ىنعمو ىنبم ىا 6« هزاجاو هزاجيا )
 اونواعت موقلا رفاصت نم داصلاب رفاصت لاقذ ىحلدلا ىلع فدكاو معلا لا

 © ترايتو ) امهيتارم ىصقا امهغولبل تنواعت ىا ( هزامجو هتقيقح ترهاظنو )

 هف تراجن ىنملاو © هعطاقمو هعلاطم نحلا ىف 2 تضراعت ىا ةدحوف ةقوف ةانثم
 الضف قحال هلروصتب ال اًهباستو اعراست اهمتاوخو اههصصقو اهتايآو هروس حتاوف

 نييرابتملا ماعط لكأ نع ىهن ثيدحلا فو زومهءاللتعم ىرادتلا مث قباس هل دجوي نا نع
 هنف امل ههرك امئاو امهعتضف رخ الا اهدحا بلغل امهلعف نيضراعتملا نيّشاستملا ىا

 لمح نكميو ءايلا فيس امهئاطعال ىضرلا مدع ىلع امهلاتشال وا ءايرلاو ةاهابملا نم

 11 تالزعتاو خلال ىف طابو ةيلالكم تكونت [عأأ نوبل ذكيه لع تغسل مالك

 6( نايبلا لك )7 تعمح ىا 6 توحو )ل اهتهيبش تضراعو اهتخا تبلاف امهنم ةدحاو لك
 مكحو ةليلق ملكب ىا 6 هعماوج ل نايدالا ةهج نم نايبلا ىلا جاتحب ام عيمح ىا بصنلإب

 ماقتسا ىا 6 هزاجبا عم لدتعاو )ل زاجتا قئواو زاجيا قفوا ىلع ىا « هعئادبو ) ةليزج
 ةزحذ ىفو 6 همظن نسح ل زاجيالا ةياهنو بانطالا ةياغ نيب طسوت رهظالاو ىجلدلا هلاق
 © هدياوف ةرثكىلع ) ىوتحا ىا ©« قطناو ) هتعارب ةيارغو هتغالب ةلازجم هظفل نسخ

 اذهىف اوناك امل عسوا 6 حقإ مهو ) هينابمزاا نم ىا 6 هظفل راتخم 3اس فا ىأ

 داصلاب مصقإ ةعحص ةزسنىفو الامتحاو ةوقىا الاجمل باوجلاو لاؤسلا باب ىا « بالا
 لاقواو © الاحر )ل ةرواحلاو ةطاخلا باب ىف ىا © ةباط+لاىف رهشاو ) دارملا هاظوهو

 زييقلا ىلع امهيلك الاجرو الاجع بصن مث بابلا ظفل نم باتكلا ىف امل امج ناكل باطخلا ف
 ةغالبلا باب ىف مهلا ذا مهلاحرو مهلاح ىا ناتيلاح ناتلماو امهيف لعافلا نع لوح ا

 ( ىنقملا )



 مت ه7 خخ

 ىلا مالكنم الاقتنا ىا 6 الاحنرا 2 مظنلاىف نوزوملادبق ةدايزب ( رعشلاو ر ثنلاىف ىنقملا

 لاق مهلا ىحل دل لصا ىف عقوو مالكا ىعون ىف مهنافت ةوش مارم ىلا ماسمنهو مالك

 مالكلا لحنرا سوماقلا ىفو ىهتنا ةعيطو ةسجس مهل ناكذا ةلهمو ورت نودب ىا

 4 عسوا و )' ةلاغملا وا ةبواثملا راشعاب ةرانو ةراث ىا الا“ ةخشنىفو هّئيهم نا سيغنم هن ملكت

 بيرقلل كوانتملا معالا ىنعملاب ( ةفللاو ) لامعتسالاب سغ ىا 6 بيرغلا ىف )ل مهادعنمت ىا

 قلعتم © مهتغلب ) الاثمو الا بوب امب الاق ىا ( الاقم )ل لاسكلامهحار نب كن تلا

 مهتارواحىف نوبواجت ىا 6 نورواحتب اهسىتا ) مهتلسلاب هنوك ناعوت هيك او ناك

 اًنهنع ىتاا9 ىناعملاو نايغالاف أ ةب ذاحملا' ىعع ةغزانملا لاحم ىا مما حف هع انف )

 نوكلاح ىا 6 مهم اخراص )ل رثنلاو مظناا نم مالكلاب نوبلاغتس ىأ ةمجلاداضلاب ( نولضاتت

 ( نيح لكى ) مهيلع ايداتمو مهل ايعاد مظعللا نا رقلا وا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 مهراكتساو نيدلل مهراكتا مهيلع اليست نع" لاذ قوما ؟راثطإلاو قنا نسكن ام اا

 ل 1 يعل 5 دم ءرارتكلا ةازلاسكقما ( نكوتو ان نفت ى ظرف

 دعا 6 زو انه هب دارملاو عستلاىلا تالثلا نيام تاور ةواؤرلا ا 6 اماع ن رشعو

 7 دقو نيتس ليقو نيتسو اسمح ليقو نيتسو انالث شاعو نيعبرالا س 7 ىلع ثععب هنا ن

 اعذب قلطا اهفالتخا عوقول فنصملا لعلو هل ىف ررق» وه مك ةثالثلا لاوقالا نيب

 ( هارتفا نولوَس ما نيعمحا ل مئاسؤرو مهفا رشا نم ىا( اللا سؤر ىلع 211 1

 نولوَشا لب'ىا راكتالل ةزمهلاو لب ىندع ماو هوم توش ادهاش هدروا سانت

 موتو متمع زاك مالا ناكنا مهل ىا (لق) ةئز كغ نذكو هدنغنم هن ءاحو دمحم هقلتخلا

 ةنان ههنا باعوا( رشا) ذر ظوؤتتا ود( ةةانتب )اقتلوا نجل اوتاما)

 ىلبآ نم ارثنو امظن ةباطلاب نوروهشم متلا لب ىلثم نوسرع مكناف 2007

 ىلاعت هريغنم هب مكتناعتسا نكي نمي اوتيعتسا ىا 6 هللا نودنم متءطتسا نم اوعداو ))
 ه.ىلا هناىف ىا ( نيقداص متثكنا2 هدارغنإب ةيلغ رداق ىلاعت هناف هبال هلثم ةروسب نايتالا ىلع

 ةؤوس كانا ىلا © نابع هز نلةتام >"ةجعاو ف تا( فات ةنكن اول ذاقولا

 ىلاعتو هناعس هلاىف نيقداص متتكن ا هلوق وهو ( اولعفتن لو هلوق ىلا هلثمنم ةدوسب اوتأف )
 لايقتسالا ىف ىا اولعفت ناو لاحلا ىف ىا اولعفت ل ناف هيلا هاحوا امو هيلع هلزتا ام

 ةضراءلانع مهن مهيلع ةيدانم ةيالا هذهف زويا كوره رتوو اذا وات انرقلاو
 هلثع نايثالا نع نوزجاع مهلك قاذعا ناب ىلاعت و هناحح# هرابخا عم ةرضاخلا ةنمزالا ىف

 © سنالاتءعمتجا نمل لق ) ىلاعت هلوق هلك اذهنم حرضاو ىا ( هلوقو )' ةمايقلا موب ىلا

 كحاب رقلا اذه لثع اى نا: لع ) ةكئالملا عاونا مهنمو ) . نجاو ) برعلا فانصا مهنهو

 ' اريهظ ضعبل مهضعل ناك واو هلثع نوال هلوق ىنعل 6 الاد) ءاشسم/ ناجحا ءاتنمأ لاكلف

 مهزحت عم نه رفلاىف ةككتالملا جرد ىلو بلا لاقو هلثع ناسالا ىلع نيوايغتم ف 4ك



 ه5 ه4 ]#-

 كل لالا: ثوعك انزنرتس اكن مهحاردا نا ىنخيالو ىهتنا هب نايدحملا امهنال هنع اضيا

 قاخلا:ىلا لب ةكئالملا ىلا ثوعبم انيدن ناب ءاماعلا: ضعب :لاق دقو اعسال ىعدملاف رهاظا

 رمشعل اوناف ) لقو ةعل ىفو ىرذا 31 ف ىا ( ليقو ( هب قئاللا هلحم ىف هأن رق امك ةفاك

 نآ رق ناراب ةجلجا مهمزلا هنا هلصاحو مكسفنا دنع نذر تاقلثخم ]عار (تايزتفمك هلم انوش
 مدل : ةنيكتةيللي دولا: هارد مْ هلكم 6 رشع ىلا هلزنس نانعاا ىخرا مث داعم

 اني امن. داغتبملا وهو حارمشلا هررق اذك مهمدل زج أءادنب العلو مهيلع صالل اليهست

 نا رقلامامت دعنال ةضراعملا اولوط ةلهولا لوانع٠ مهنا هيفو هررحام ىلع فذصملا مالكؤ

 لوصالا ماعف فرع ا ضعبلا ىلع قاطب لكلا ىلع قاطي اك نا رقلاو ةروسسو ةروس

 ةرعلا هب قلعتنام ردق نا رقلاب دارملا نا هحولاف لوقءملاو لوقنملا ليلدنم هديؤي ام
 اوناف لق ىلاعت هلوق هيوشو تاكو فورحو علل نب !ريبك وأ وهم دمت[ يحز
 تاساىف مم مك هلثم روس رمشعل ىدلاو ردش ليزا نيقداص متنك نا هلم ثيدحن

 نوها ئاي(لهجا0 ةريغو ىلا هب حرصام ىلع ل كلذو ) مرح

 رايتخا .ىا © زايتخالاىلع ) بوذكملا .ىا ماللا حل 6 قلتخلاو لطابلا عضوو )) اقيفلت

 (ظنفالاو) اًهرط هيلا اود ملف كلذ عمو اقيمت جوراو او زت بسنا ىا 6برقا) ضراعملا

 اييذهت بعتاو ابيترت ىا 6 بعصا ناك ج١ ىنعملا عيتاذا ) جصفلا ىنملاف هعضو دعب ىا
 نايبلا بئاحتو ىناعملا تاغ نيب عمج 4 يقلا نال ةذراعملا نع مهزم هحو اضيا اذهو

 نالف ىلق ) ىعدملا ىف بعصا ىنعملا عساذا ىنملا نوكلو ىغثا اذهلو ةخخكىفو © كلذلو )
 .عيمج ىعاربو هيناعم راهزانع هينام اال هل لبقام ماك ١ قتفيف 6 هل لاش مك بتكب

 هناشف هدارمنع ربع ذا ىلدملا هنسحسلل ىتح هريرقتب هيفاننام لك عفديو هريرحمب هيفاوبام

 | هشفنس .ىا ( ديرباك ) هنا الا هل لاّشام ىا («بتكي نالفو) هناس داربانعوه ازحاع ناك ام

 ديدس دب نم ىأ (لضف انا ىلع) نييتاكلا نم ىا (لواللور) هسنا بسم هنم دارب اكهناال
 ةزمهلا نوكسو ةمجملا نيشلا خشب وهو دعبو وأش ةعح طش ىفو 0 ةيسناواع امهنبو )

 غ١ لوالا نامثال ق.سع لصفو دعب قرف ىنعملاو هيافغو قيسو ةباهنو ىدم ىا نونم اوف

 | 61 يطرادا مر دا م ىلاقيف مولا اع اهنابتإلا قاثثآ نواح هزتعا ها رعب لاق! اغوفم دوال

 هريسغت ( عير اانا )اولا ديدشتب ( مهعرش ملسو هيلع ىلا#عت هللا ىلص لز ملف اف كلذ

 | لقال اغاني ) ىبع لمار وكما ارسم لوزاسا نتا ىا ( خيوتلاةياغ 2

 بسب ىا ءافلا ديدشتب ( مهمالحا هفسيو ) ىلعا ديك أتلا ىلا ةسنلاب سبسأتلا نال ىلوا

 ءاهفسلا مه مهنا الا هلوقو ءاهفسلا لوقيس ىلاعت هلوةك ءاهفس مهدعبو هفسلا ىلا مهل وع

 ىلوزلا هير هزتتت ( ععرتشلاو مهءالعا ) سكس  ىا ءاطلا ديدشتو ءاحلامضب ( طحو )

 هلوش اماذ دحفف اهييعي ىا © مهتهلا مذيو ) مهءاسم قزعيو © مهءاظن )2 قرش ىا

 ناذا مهل ما اسم نورمصصم نيعا مهل ما اع نوشطرس دبا مهل ما اع نوشمي لجرا مهلا كا

 ( نوءمسي )



 مهرضيالام هللا نودنه نودسعيو هلوش اهندامع ىلع مهييعل و ىا » مهاياو ( اهب ناوومش ١

 امهلاثءاو اس تذختا كاوُكتل ىلتكومابلاا هللا نودنم اوذخنا نيذلال ثم هلوكو مهعفنسالو

 هه هوو 1م-

 ءارو ئلا ىرقهقلا نوءحار ىا )2 نوسكلان 0 لاودالا ند كَ اهو ىا اذه لكىف )

 روهظل ( هتلثاع عمل, وورشات ىا 2 ِش ةنكا ءاح 03 ومنع هتطرادم نع ) !

 بيرقلانيب ةمصاخلاو ةنتفلا ةراثاو ريشلا جيهتل ىا ( ب.ةشتلاب مهسفنا نوءداخم ) هتئابم

 اصوصخ بيدهتلا بسانسال وهو ىجدلا لصا امهندب تو بيذكتا ةؤسل قو بيرغلاو :

 | ثحلا ىا ©« ءارتفالا /اضالاو) بيئرتلاوا عم كا دنقلا كيلكال نهج ىزاةيلانب انك عم

 ءارعالا نون دقو ءايشالا قلاخ ىلع ءارتفالاب ا كيس ةسأ 2 ازنلا هدو ىلع م ازلالاو

 رخا ىلا هباصاو هسم اذا هارعنم لاقف خلا ضعب ىفامىلع ءارتعالا مهوتب ئطدلا ىلع
 هلوَش هنع هلال هللا كح اك ةريغملا نب كس ءل ولاك مهضعل لوشو ىا ( مهلوقو ) هر ذام

 ديو ىودإ لبا ضاقت رخخم الا 7 اذهام ىا ( اذه نا ) لاقف يكب او ربدا مث

 لاقف جرويسلا - 02 مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا عبس نع مالكلا اذه لاق اعاو مهربعو

 ددلولا اصدق ليقف ىلعي الو واعمل هبأو نحالو نسلإل مال داك اردد امالك دمحم نم تءمس دّقل

 أ ادم نا نومعزت مهل لاقف ءامحا امب هلكو انزح هيلا دعقف 0 انا هيا نبا لاقف

 هنا طباع اخف ناو نيك هومأد له ن :.رهاك هنا عزو قثحي ةوغأز له نونحم ّْ

 هلاومو هدلوو هلهاو ءرملا ناب قرش 5 اما رحاسالا وهام لاو ال | ولاق ارعشلوّش

 لوقو ئا ( رمتسمر خو ) رشلا لوقالا اذهنا انهديز ةخسىفو احرف ىدانلا زتهاف |

 اذهوا وه ىا رمتسم رح اولودو اوضرعي ةيآ اوري ناو مهنعىلاعت هللا ىكح اك مهضعب ||

 ىوقوا امهلعىلاعت هللا ةمحر دهاحمو ةداتف هلأق مكلطاب بهاذوا هنعرداص متاد د رام ر<*“

 اورفك نيذلا لاقو ىا ©« هارتفا كفاو') كامضلاو ةيلاملا وبا هلاق اك رحم لك يلغي محم |

 موق هيلع هناعاو هسفن ءاقلت نم هقلتخاو هه>و نع هفرص تنك ا هارتفا كفا الا اذهنا |

 اهرطس ىتلا ةفرخزملا مهليواقا وهوا اذه اولاقو ىا ( نيلوالا ريطاساو ) نورخآ

 ( ةضسهاجلاو:2 انما ركب . تعارف ريف ه شننل "نكشه تنك لا نتوسضفمتللا

 بيذاكاب مهسفنا نوعداختو ىنعملاو هنم ريحت امب هامر اذا هتهب نم ةتهابماب ءاسغالاو ىا
 ( ةئيندلاب ىضرلاو ) اهرا مهاطختبالو اهزكم مهب قيحتو اهررض مهب طيح كتانلعلاو

 فاغاعم 6 فلغ انبولق مهاوقك )) ةئيدرلا ةلصالاب هتممهاضزتو ىا لهسي دقو زمهلاب
 اسواق اولاقو' ىا 6 ةنك١ىفو ) ةياورالو ةيادصه اهيلا لصي ال ةيطغاب ةاشغم ىه ىا

 هلوصح نع الضف اهيلا هلوصو نم ةعئام ىا )ع هبلا انوعدب امت ( ةيطغا ىف ىا ةنكاىف

 عنام نجاح ىا ( باج كنياوة انني نمو) مسو لقث ىا 6 رقو انناذآ ىفو ) اهيدل
 نع اعنناو مهم ًأدننا بالا ناب احبولتنم'ديزو كيدل امب انعفننمو كيلا انبرقتنم



 أ هو. 1
 ىا ( اوعمست الو ) اهيف غارف قب مل ثيحب اههنب ةطسوتملا ةفاسملل ابعوتسم دتماو

 تافارخ ىا 6 هيف اوغلاو نا رقلا اذهل ) اوعمستالمهباحاو مهباحال او رفكن يذلا لاقو

 هتءارق كرت ىلع ثعابلا هزطاخ شي وشب هراقىا (نوبلغت مكلعا) مارملا تاطقاسو مالكلا

 ءاشنوا مهلوش ) مهاعدم نع مهزروهظ عم مهاوعد درجبو ىا )َ زمنا عم ءاقذالاو )

 ثيح كلذ اًواشي نا ةعاطتسالا مهتدعاسول مهل ناك عنام قائما و( انته للثما اناقل

 ةخاضصفلا ناديمىف اسال اوءلغي نا مهفاكتت ساو مهتفنا طرف عم زجملاب مهعرقو مهادحت

 عبتيو لهنسالا كرتي ال لقاعلاو نانسلاو فيسلا نه جالسلا ةحلاعم ىلا | ىاجلاو:ناسلاو

 قدص هرابخاف 6« اوردق الو اولعف اه اولعفت ناو ىلاعت هللا مهل لاق دقو ) لقتنالا

 ةللاانشلا ناسف ةقاراسل فسد لق رم رلارفو !ىاتإك هكللذ نابت نقبو 7 هنود ةمؤلكو
 ايلنماعزاخرتذع7تاناي ذر ىدذكلا ا (ةجلانكك) مهئاهفس ىا 6 مهئافخ نم ) ةغالبلاو

 بارشاا الو نيردكت ءاملا ال نيطلا ىف كلفساو ءاملا ىف كالعا نيقتتالا عدفضاي هلوق

 ادضخ تادصاخلاو اعرز تاغرازلاو تاعزانلا ةروس نوا عمس نيح هلوق اهنمو نيعنت

 امقل تاققاللاو ادرب تادرابلاو ارفصح تارفاهلاو انعط تانحاطلاو اعمق تايراذلاو

 كير لعف فيكرت ملا رخآ لوق اهنمو ردملا لها مكقيس امو رولا لها ىلع متلضف دقل

 تنذ هل ليفلاام كاردا امو ليفلاام ليفلا رخا لاقو ىجست ةمسن اهنطب نم جرخا ىللجحلاب

 ةلعهملا نيعلا تل ( هراوع فشك ) ليلقل انبر قلخ نه كلذ ناو ليوط رفشمو ليثو
 نكي مل ذا مهئالقعنم ىا مهم ري هانا يلع وها لاري مضلا لقو مغتو

 وشو ماسلا عبطلا «تطومتت اهعاة واكمل مهءاظن غياو مه٠الك عيدب نم هب هضراع ام

 ةملتسم ”لّدنق امل هنا اذه: نم برغاو .هتككاكر ةرثكويهتيسالس.ةلةنم .ميوقلا عمسلا هنع

 هيرب ةفينح ىب نم لجر لاق ةباوحصلا نم نيملسملا دب ىلع
 جا انلايع ١ نكن الع وهل #* همامثالا ةياعاطاا

 همام نه علطت سم ماا # مهف كل هيلا مك -

 وقتي نف (لغت لاقي اكاهناف ؛ةسوكتم هنايازنإو [ةنب وكعم نايا ناكل بذكلاقو (نلهسلا ماكح

 هل نينبا ىف لجرل اعدو اشحاف اعرق عرقف ىبص 0 حسمو اهؤام جيمف مورع كلذ ملاح

 حسو نئذلا هلك ادق 56 رثللا ىف طقس دق اهدحا دحوف هلزنم ىلا عج رف ةكربلاب

 اا فاك ىف هفلا اهب لابن هللا مهباس و 2ءانبع تضاف هع ىعتساب لحعر دعيرع

 ىلا مهفاك ةفرصلاب لوقلا جرت ىموي اذهو مهمارم يد ا مهمالك عصف نو (

 اوفرص امئاو لوقا اناو هتغالب لاك هتضراعم نع فراصلا لب هب لوقا الو هلوَن حرصو

 ابرإ مهترواحم تالك قطن اوضراعول الاو مهتحاسضف نم مهب هللا دارا ال اوفلا ام نع

 ( زياالها ىلع فخن ماف الاو 2 هلوق هيلا ريشي اك مهتضراعمب اوماق مهنأ ءافعضلا اومهوا

 مهتحاصف طغن٠ سل  مهتضراعم ماقمىف اذهمهءالك ىا ( هنا مهنم )2 زييقلا باحصا ىا

( - ) 

. 
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 نير 0 2 تيا تت تسل ا يششُاشسشل يئظُشُشُشسلا ريشا 2 2 25525 1772 ىظش ع  ص7ست 2 ل 1 22 1 ا ا و ا ع ا وو
 اهم ملكت اذا ةجا عدص نه هل نموت ىذلاب وا كريصان ره>١ ىا قوذدحم اهدياعو ةلوصوم وا

 هت هما 1

 لها ىا 6 اولو لب ) اهتتىف ىا 6 مهتغالب نمانجحالو ) اهعون نم ىا ميلاو لوتلا مغ

 نايثالا نع اوضرعا ىا © نيربدم هنع ) مهئاغلبو مئادكننم اوناكولو ممالقع نم يملا |

 نبزجحاع موكب نيرقم نيداقنم ىا © نينعذم اوناو ) هوم نع مهرايداب نيلوم هلثمع |

 هتلاسر ةه> نم هيلع لزنا نعو هب قدصم ىا © دتهم ناب ند 0 نقرتفم اوراص مهنا هتءاغ

 هتضراعم نع مهز نم بج » هتحاصف عينم و هتغالاب عيدب ىف ريحجمم ىا © نوتفم نيبو )

 ( ةريغملان ديلولا عمس ال )ا مهتغالب سنجو مهنجاقوف لمع نم شنل هنوك-أو ىا «( اذهلو )

 ءاتياو ىنعب 6 ةبدللا ناني ذخاالااو ةلايفلاو ومأأب هللا نا 6-0 هلع 0 هلا لسؤال

 ديلولا ىا © لاق ) نورك ذن م 8 مكظعي ىنبلاو ركتلاو ءاش تغار اياز وقل ع

 ةميلس هيغل هل نم ا ةمظع ةذل ىا ةوالح ةغل ىو ( ةوالخ هل نا هللاو

 6( قدغلل هلفسا ناو زل اهئاف انسحو اًعنور ىا مخت دقو ءاطلا حل ( ةوالطل هيلع ناو )

 بلاوق ىف هيناعم ةرازغب ايولت ءاملا ةرثك وهو نيتحمت قدغلا نه لعاف مسا ةمجم“* نيغب

 جوا جا !ةميغ لاذ هلكت يف هلسهلا عع ليطفوو ميم ريغنم قدفل طن قسمت اه

 ةلمهم سلكف ةمحح* حلو قحب“| نبا ةياور وهو قذعلا هو اهلصا تدا ىتلا ةيذغلان

 حدفا قححسا نبا ةياورو ىليهسلا لاق ماشه نبا ةياور وهو ريثكلا ءاملا وهو قدغلان

 ىضاقلا هلاق ىذلا ظفالا هحويف ىلحلا لاق هلوا مالكلا رخا هيشي ةماث ةراعتسا اهنال

 همها شوا غ: كلا هذاشلا © وقطر ةزغاواؤر »لالا عسا نبا ند وعما ا تناول ارق ةزكللا زم
 ىا ( رشب ) اذه لثم ىا ( اذه لوّشام )ل هدئاوع ميمعو هدئاوف مركب همقر ةدايزو

 ءامحالا باتك ىف ىلازغلا لاق ىلحخلا ةيشاحىفو رمشب لو اذهام ىحلدلا لصا ىفو قولخم

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا 1 ةسقع نب دلاخ نا ثيدح ناك ةلا ةوالت تاَذآ دنع

 الامان لهل هات 4, الا هتاينجسال وناوي قزف املأ دتوا ملغ امش ىلع ًارقا لاق ماسو هيلع

 دانسا ريغب هباعيتسا ىف ربلا دبع نب ورمع وبا هركذ ءايحالاىف وه ام لا ةوالحخل هل نا لاقف

 ةريغملا نب ديلولا لاق هنا الا ديح دنس سابع ننا ثيدح نم نامعالا بعشىف قهببلا هاورو

 امنت ىلازغلا هلاقام ح”ناف ةريسلا ىف قححسا نبا هركذ اذكو ىضاقلالاق م ةبقع نب دلاخ لذب

 ةزحست ىفو ريغصتلاب ( ديبع وبا رك ذو ) باوصلاب ملعاىلاعت هللاو ناتيضق امهناف باعيتسالاىفام

 دودعم ىدادغبلا ماللا ديدشَتب مالس نب مماقلا ظفاحلا مامالا وهو ءاث ةدايزب ةديبع وبا

 نا ارقلاو ريفا انهم ريتك ماؤلعالو اغراب انام ناكوت ةقفلا فاتر دل كتف

 لها نم لجرل ايمور ادبع مالس هوبا ناك بيطخلالاق خيراتلاو وهتلأو ةغالاو هقفلاو ثيدحلاو

 مهريغو ةيلع نباو شايع نب ليعمساو اكيرشو رفعج نب ليعمسا ديبع وبا عمس تأره
 نوال ا ثراحلاو ايندلا ىلا نباو ىناغاصلا قحسا نب دم هنع ىورو
 ةيردصمام ( صم وتاب عدصاف رف ليهو عسب تاولطراو )نال روايات وللا ةنس قوت



 هك ن7 7-1١

 ةمحو ةنابالاو زيتا وه يا عدصلا لصا نا ىلع لطابلاو قحلا نيب قرفاوا اراهج

 ىا.( دجسف ) رفك هكارشابو ركنانم راكناب لابتالو ىا نيكرشملانع ضرعاو ةياالا
 هغولبو هتحاصف ةباهن هلوصول ىا 6( هتحاصفل تدحب“ هلاقو ) هادبا امل داقناو ىبارعالا

 ( الحر ) ناكرشملا نه دبا كضرتول 144: ىايقإ تارك نبأ عمسو )ا هتغالب ةباغ

 ةدايزو مهجن ملذا فسوينم اوسْني نيح ىا ( هنم اوسئَدْسا املف اس ) نيملسملا نم ىا

 مههىما ريبدتىف نيحاتتم اولزتعاو اودرفنا ىتا © اي اوصلخ ) ةغلاسملل ءاتلاو نيسلا

 ىلع ردشال ) مانالان م ادحاىا ( اقولخمنا دهشالاقف] البعف وا اردصم هنوكل هدحوو
 هللا ىضر باطلا نب رمع نا_ىكحو )' مارملا ةياهنو ماظنلا ةياغىف ىا © مالكلا اذه لثم

 يباني دعدم ىفءاهكتلم ناك هلملو ( ىمسملا ىف امئان ) مايالان ىا (« امون ناك هنع ىاعت

 ىملدلا لصاىف عقدو ) هسأز ىلع )2 فقاو لجرىا .« متا ماه د )) رمعىا (وهاذاف) مانالا

 ةداهدشلا ىتملكب نقي ىا ايناس دهشش ( ةيلاح لح لاقف مئاق قيل ىلعو

 هنا ىنعمللاو ربا كلذ بيسنع رمع ىا © هريخساف ) قدصلا قيرطو صالخالا هجو ىلع

 ةقراطب نمل هلصا رابتعاب ىا 0 متاقلا كلذ ىا 6 هملعاف ) هرثا بحواامو هريخ هنم باط

 © نم ) مهتغافف”ريزولا وا ريمالاك وهو اهرسكب قيرطب عمج ةدحوملا ءابلا تب © مورلا
 برعءلاةغل ريغو ىا 6 اهريغو ) همهف ىا (' برعلا 0 )2 نم ةلمح نم هناو ىا.

 3 2 نيملسملا ءارمسان.٠ الحر هي هناو 0( اهوحنو بنهلاو مج و كرتلامالكن ٠ مهتالك وا

 ةخ ىف مك ىه ىا ( اذاذ انهتلمأت مكباتكن م هيا أرق ) مهيتادعا, ىديا. مهتارجبا عم
 لاوحانم ميسم نبا ىسعىلع هللا لزئاام اهذ ) عمتجا ىا لوهجملا ةغصن 6 عمج دق 2(

 كلت ىا 6( ىهو ) دابعملا ق>اوا نم ىا © ةرخ الاو 2 شاعملا قئالعنم ىا © ايندلا

 عيجىف وا هنتسف ىا ( هلوسرو ) هضئارفىف ( هللا مطين مو ىلاعت هلوق ) ةعماجلا ةيالا
 هيف 6 هقشنو ) ةناسحو هاقعو هفالخ فيو ىا 6 هللا ىشحو ) هناهنبو هنا صيام

 4 بالا مر هسا عيمج ىف هرمع نم قياغ هللا قتنو ىا ةروطسم اهلحف ةروهشم تاءارق

 دنعوهو (ىبمصالا حو داعملاو ادملاىف دارملاب نورفاظلاىا نوزئافلا مهكئاواف اهماق
 ةثامو نب رمش ء وثالث عاب ذل مللاو رابخالاو ب رغلإو هغالابحاصىرصبلا عمصا نب كلما

 ةيسادسوا ةيسامح ىهو ةغيطةراشاوةحصف ةرابعب ملكت ةمداخةكوامموااتنب ىا (ةيراج عمسهنا)

 تلاقفملق كيلع رحب ملو نيرفغتست مم اهل لاقف * اهلك ىبونذ نم هللا رفغتسا * لوقت ىهو

 هلحريغا اانا تلتق * هلك ىذل هللا رفغتسا

 هلصاملو ليللا فصتتا # هلدىف معان لازغ لثم

 أ ةحاصف نم ايم كلذ اهل لاَ ناب ةقيقح ىه ىا 6 كفا ام هللا كلئاق اهل لاقف )

 قحتساف اهيلا هريغ لصي مل ةياغ لامكلا ىف غلب ىا هلعف. بجتاام هللا هلئاق لاَ امك اهلوق
 لوهحلا ةفيصن © اذه دمي) واولا حل ( وا تلاقف ) هيلع ىعديف هيف دسح نا

 (موهفملاو)



 ا همم عع

 7 راق لع تلطع لاق اعبح هم واعملا !باالتكلا هةيصن رماصامزاب يتلا نم !هيهفلا و
 ظ اعيهتلا انريشا"ىا ©( ئتنوم-ما ىلا وااو ىلاثت اةلوقأ شب ةكحاضقي ل ىدعتو كدا

 | امج هلو رك هب الا ل ليي عللكما اقلها ىاذ# ا ( اما نا كانا
 هفارف قديضالو هعابض هيلع ىناختالو ميا ىف ه.قةلاف مهلا قو نم ىا هياع تفخ اذاف

 هنا هللا ىا ( عمش للا -. يلدا ءازانع نيلي رملانغثث. واعاوبو انيعإ وقتل كيلا وذا انا

 ىنزحالو ىناذال ىا 6 نييهنو ) هيقلاو هيعضرا اه 6( نيصا نيب ةدحاو ةبا ىف ) ىلاعتو

 ( اذهف ) هولعاحو هودار ىا © نيتراشبو ) هيلعتفخ اذاف ائيحواو ىنعي 6« نيريخو )

 ةءافز٠ ركذ ىذلا اذ_هنا رهظالاو ىلا رك ةاةرالا( ىف ةيزك هما الاب عسا ىا

 4 هزاتا نم عول ( ار ق.سس امن اهريعو 1 الا هذه ىف ةعالبلا ةياهنو 0

 هعاونانم ىا © هريغىلا فاضمريغ هتاذب-) لقتسم ةخ ىفو (درفنم]) نا رقلا زاحتا ىا

 ةيارروم اكو ةلااماعماو اهنادايع نكح نكن هايناووت ةتاسعم نع هداج | اهيبد نما هافصير ةقلطتلا
 اعاب6 ةيلؤفلا/نمدعلا لاو:))قديفاوتلا لما نع .ىاا كي قيقحتا لع ةاييهنمو
 ةردق نع جراخ هنا, لو_قلا ؤه ىلوالا وهو لوالا ناف حيرصتلاب اهركذ قيس نيذللا

 نوكو 2( ردنو لمأتت ردةلاو ىوقلا قلاخ هتضراعم نع مهف رص هنأ امهيناو رشلا

 ) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلالب .ةنم رث هلوصوو هروهظ رابتعاب هلوزأ ىا 6« نا رقلا

 ضاع ملكا ةقيتا دود: ويم ىلراوفوقتاج ءشعلا د ذا ينو نايل

 ( هايد مالسلاو ةالصلا هيلع هنوكو ) ةجحح ماقالو ةنيب ةماقا ىلا رقتشال ةهيدب ىا

 ئا © هب نامتال !نع برعلا زو ةرورض مواعم.) ةروسرصقاب واو هتضراعمل ابلاط .يا

 ا (هتحلاضفؤ ) نآر فلا اا( هنوكو:ةز وارض مولطم) ةنمز قا نب دوجتوملا .ه..نيدحملا

 نا نيشل امل هم ةزعسلا ىو مالا ةوسكب ملاعلل ةرورض مولعم ةداعلل اقراخ ) هتغالبو

 ( اهلها نم سيلنم ليبسو ) ةيضتقملا اهتاماقمل ىا © ةغالبلا هو>وو ةحاصفلاب ) ءاملعلل
 ةزطسأ ىفو نيعاا رسكب 6 كلذ ملع )ل ةغالبلا هوحوو ةحاصفلا نونفب ةفرعملا لها نم ىا

 قارقلا#ن ع امنبزا لع دا ,كاتملا قمن ل والاف الازيخم ليقو اموليس قضايا ميس

 ىلاعت هللا مالك هن وكل ىا 6 نيركتملا زعل ) ةداعلل اقراخ ةزجمم ةغالبلاو ةحاصفلا ىف

 ( نيرتفملا ) فارتعا «و) همالك هنوكب ىا ( نيرقملا فارتعاو هتضراعم نع اهلها نه )ل
 بطاخلا اهيا ىا 6 تناو ) هتضقانمنع مهلىا © هتغالب زاححاب ) هنارتفاب نيلئاقلا ىا

 ّك 4 مكلو ىلافت' هلوق 0 .هاظلاراخالا ىف لهادسلا نامححالا ةهج نم. ىآ («تلمان اذا )

 هبفام عم بيترتلا مئاورو بيكرتلا عئادب نم هيف عدوملا ىا 6 ةويح صاصقلا ف ) مريغاو
 لستقلا لمحب ةبارغلا نمو تا.طلاو صاصقلا اهو نيطاقتم نيينعم نيب ةقباطملا نم

 اك نمضتم يسللشامل ظفل ىلا ثيح ةغالملا نمو اهلافرط ةانحلا توفموه ىذلا

 ىحا هناكف هيجاص ىلتق نع هعدر ىلا هاعد هنم صتقا ٍلتق اذا هنا ملع اذا ناسنالا ناف
 2م ل حا ا



 مآ همه 12-

 مالكنم ىلوا وهو ةرخ الا ىف ةبيطلا ةأالا ةدايز نم صاصقلا ىفام عم مهل ةايح

 طسفللا راركت مدعو ىناعملا ةرثكو ىنانملا ةلق ىف لتقلل ىفنا لتقلا نا وهو مهدنع زجوم

 قلطم نود ةا_كل يبس ةلئامملا ىنعمب ىذلا صاصقلا نا ىلا ءامالا فو ظل رذفنملا

 ابصأللاب 6 هلوقو ) ةعاس :داسفو .ةئف لتق اهف ةنتفل ادس.نوكب ابر ذا ةلباقملاب لستقلا

 مهل ىا ( توف الف ) مهكاله تقو وا مهثعب وا مهنوم دنع ىا 6« اوعزف ذا ىرتولو )
 اهنطل هيلا ضرالا رهط ند ئا )َ بفزقناكم نم اودخاو 2 5200 ببسو بارما هللا نه

 ظ

ْ 
 ا

ْ 
ٍ 

 ىا ( عفدا ىلاعت هلوقو ) اه.اقىلا ردب ءارك وحن نموا اهرمق رانلا ىلا فقوملانموا

 وا“ تانحلا ( نسحا ىه ) ىتلا ةنسحاب ىا 6 ىلا ) تاناكلا ن٠ كيلا ءاسا نه ةئيس

 هب اهمقد نكعامو وفعلاو ريصلاو ماحلا نم تاضراعملا ىف قالخالا نسحا ىه ا

 قف كفن زف قيد قا ميج ىلو 5007 هنبو كنب ىذلا اذاف 2 نان تسلا م

 6 يالا ) ىكسما ىا 6( ىلاقا ءامعايو ]) ىشنا ىا ( كءام ىلا ضرااي لبقو هلوقو )

 توتساو ءامحالا ءاحاو ءادعالا كاله صا ىا.صالا ىذقو صقن ىا ءاملا ضيغو ىنعل

 بجر رشاع اهكد هنا ىور ماشلا وا لصوملاب ليس ىدوجلا ىلع ةنيفسلا ترةتسا

 موقلل ادعب لقو ةئس راصف هماصو مرحللا زهش ريشاع هيلع اهرارقتسا دعب اهنه ط.هو

 لاو ل تنرؤلا: ماا اوت ااهنيضونم واعي ةذاستسلا ا وعضو( نيتحي/ةييا اكاليغ ىا .نيلاظلا
 | ديرب انمل اداقتا ثيح هيردق هاقو هتمظع هاب ىلا ءاميا ءالقعلا نم اتسسيا امهنا عم |

 ضراللو اهل لاقف ِهلوُس امهنع ىلاعتو هناحم# هللا ىح 5 امادعاو اداحا امهنم

 00 2 ا! قبايل نككل) اناحكشنلاو, سلا( ًالانتما نيت انتل: انتاقءاهركواراوط)انتا |

 ماك: كرها دابا قتلا منين قاعي اف ليصه اهندرإ ناو هتوظامط نما ةفابخعو
 مكحلا عئادبو اهيناعم ةفاطاو اهينابم نسح نم اهب قلعتيام ضعب ركذ ثيح ىجلدلا |

 مهييذكت و مهمنا ىلا ءايدنالا انلاسرا بيقع ىا © الكف ىلاعت هلوقو ) اهيف تعدوا ىتلا

 هنر ديحوت ىلا هعوج _ مدعو هرفك ىلع هرارصاب هانيقاع (يذنو انانللعا7) مهنم الك

 /ةيئالا 2 :طولا موق م هو ءانصح هنف افصاع احر ىا © ايصاخ هيلع انلسرا نم مه )

 وهو ضرالا هءانفقسح نم مهنمو نيدمو دوك مهو ةزيصلا هتدخحا نم مهنمو [حيفاع

 بصنلاب 6 اههابشاو ) هموق عم نوعرفو حون موف مهو انقرغا نم مهنمو نوراق |

 20 5 هرركذ ام هايشا ىا لاقف ههاشاو ىحلدلا لصاقىف عقوو ةب الا هذه لاثما ىا

 ثا"نَقلا زكا هرمون لبر اء( ةناقملا ركاب انا رغلا كابا 2 انيس عوج ءلفاا |

 حبق رعى ج اناء اذأ باوح (تققح)ل ماسال زاحتاو ماربال زاجنا نم لحم وه اممىا 2

 ىا 6( انهترانع ةحاسدو اهيناع» ةرثكو ) اهينابم ىا 6( اهظافلا زاجيا نم هتنب ام( ظ

 ننيلا) انباء شاه اوما انا ةاليزل اع لفل اع هوان بخ وذ ) يعرقل ةلسزن اهودكمس اع |

 ( مؤالتو )



 دق ىمللدلا لاق اهتاماقم ىف اهبسانتو اهتالك قفاوت ىآ رسكف فب ( ع مؤالتو ) |

 ك1 م حس يي يب مب هاا ناك لاا

 ميلامضب 6 اهداعل ) دحانم ىا ( ةاداعمالو) اهريرقت دادعتو اهريركت عامسنم ةسيفنلا

 هت همو خم

 اهب ثيدحلا ىف ىورامو اواوال ةقفاوملا ىا ةمالملا نم ءاي ريصتف مؤالت ةزمه فخ ٠

 زمهلا فيفخت نا ىخم الو ىهتنا موللا نه ةلعافم ةموالملا الاهل يللكدا ال نرخ

 ورشا ةوب* ةيهبابتملا ضو رعي اما نتوايتتلاك اول الا فرس ال فلالا دعب مودحلا

 نا( اهنم ةلثفل ركب تان ناو 0 ناكولاثما"و اير فيف ىف ققةح ام الصا هب ةربع الف

 6 ةحالوصفو ) اهيناعمنم ىا ( ةريثك ) ةلمجلا مالكلا لح نه ىأ (المح) اهينابمنم

 ةرثكلا ماقم ىف اهل 6« رخاوز امولعو )' ةمتملا رومالاو ةمهملا لوصفلا نه ةربزغ ىا

 ساع نا لاق 5 رخاوف

 لاحرلا ماهفا هنع رصاش نإ كل نا كرقلاف ماعلا عيمج |

 هلك لاقف بطلا ملع نم ىلاعت هللا قاتك فام باسل تنل ع ابك ١ وأ ل اسالك

 تقطن فل تود لايف اوفارتتا الو ة1سخا5 اوك حثت لوو ف هنا ماتم

 ءلاتصحا سعب ان ا ( اهنم تي س2 نعت ننس ) يافذلا غ] 6 نايافدلامكنلاو

 ىأ اذشم ( وه ما) ةزاصقتا نكعالاع ا( "يع تاطتتملا فتالاقلا ةانكوو
 نورقلا رابخاو ) ةمباتتم اهداربا ىف ىا 6 لاوطلا صصقلا درس ىف ) ميركلا نا رقلا
 ءاب صفا دانى نفت ىلإ( تيدا تار بلا 6 اب ال ا ةوارلار قا لاخلا

 ( ةيآ ) اهلوصفريرقت ةدارا دنع ىا (.ناينلا ءام بهذيو ) اهلوطل ىا: 6 مالكلا اهدنع
 ار نم )اه دل هزه حشو دخلا ا ( نك ا1) (ةرقال ةلولع ئا"ا اع ناك

 همام ليصحتو هماقم ترن ىف 2 ضعس هضعا ) همالك ءازحا طامرا ةهجح نمىا ( مالكا

 هيورض قفاوت ىا ( ههوجو فصانتو )ل هدعب ال هلبق ام ٍتساننو ىا 6 هدرس مائتلاو )

 فصضنا اذا اوفصان مهلوق نم هظح دا ىف رذ الا فضلا 2 0027 قلاعتو

 اهررغو اهررد ىلع ةلمتشملا ىا ©( اهلوط ىلع تسون ةصقك ) :هسفن نم اضغن مهضعإ

 عمج فاقلا ركب ( هصصق ) ترركي 12115 كدر اذ مت ) اهلوصفو اهباوبا ناب ن٠

 صصقلان سحا كيلعصقن نحن ىلاعت هلوقنم دافتسي اك صقردصم هناف اهحش ىالخم ةصق

 اهناس ىف اننفتو ابانطاو ازاجيا ىا © تارابعلا تفلتخا ) عمح هناب عمح مهوب م سيلو

 اهدادر' ةرثك عم ىا 6 اهددرت ةرثك ىلع ) ةصقلا كلت نع ىا (« اهنع )ل ااطخو ةبيغ

 ناسلا رسكو ءاتلا مضب ( ىسنت )صصقلا نم ىأة(ىدلنإل ةنلك ذاك ا( عحس) اهراركللاو

 ساس وعما ( ناكلاقدز رخال ىطلا عمتسملا رطاخ ىلع بهذتىا القثموا اففخ

 ءانقلا مضب 2 فمفاشوا) اهءريظن ىا ( اهتحاص ) صصقلا نم هناش بقانمو هنا

 ها نم امهتاناقم ناك اهتيلاطت ناو قار( ؟ىلجلل اف )ب هولا هءاشلا ارفكاو
 سوفنال رفتتالو ىا 6 اهديدرت نم :سوفنلل روفن الو ) ءابلا رسكب © اهتلباقم هحو ))



 إلا همد 1م

 دا رفاب هداسعمل ىحلدلا لصا ىف عقوو اهلا. ةأم لاونم ىلع صدصقأل ريمضلاو اهرر 2 ىا

 ىطاشلا لاق مك هنا لصاحخلاو نا رقلا ىا لاقف ركذملا ريمضلا

 المح هيف دادرزب هدادرو #* هشثيدح لميال سيلحريخو

 هريغ لاق مو

 عوضتب هترركآم كسملا وه: * هركذ نا انل نامعن ركذ دعا

 ا م عبط ه هلند ىلاال مياس باق ٍبحاصولا ةيسنلاب اذه نك |و

 2 لصف زج

 همظن ةروص ) نا رقلا زاوكا عاونا طبىض هوجونم ىا © هزاحتا نم ىناثلا هجولا )

 ماللاو ةزمهلا مغب (يبولسالاو ) بئزتلا عئاورو نيك ىلا عئادب نم هيف ال هل وغلا

 ةتارغ ىا 6 فااخلا ) بررغاا هبواساو لوّش نا بسانللا ناكو 6 بيرغلا ) نفلا

 قئاقد نم هسيف عدوا امل ىا 6 برعلا مالك بيلاسال ) هتغالب ةياغو هتحاصف ةياهن عم

 بييرتلا ةسالسو بيكرتلا ةمالسو ةراشالا فطلو ةرا.علانس>و نافرعلا قئاقحو نايسلا

 اا ىلإ( اغوكو )اهلها يع نيل ضاولا اهنابمب قرط ىلإ ع اًنهمظن جهانمو )

 امنا هنع اوزمكام ناب ءاعا نا رقلا هقفو ىلع لزن ىا 6 هذع ءاح ىذلا ) اهريغو لئاسرو

 وهلب ميركلا ىلا مالكن «٠ سيل هنا اوملعيا هنم مهمالك مظنبام نيعن» موظنم مالكوه

 ماتلا نه اهلصاوف فوقو نخاوا ىا ( هنا عطاقم تفقوو ) مظعلا هللا دنعنم هيلعلزن»

 نواسالا ىلع ىا لاقف هيلعظفل انهىجلدلا لصاىف ديزو اهلاحم فالتخاب نسحلاو ىفاكلاو

 فصواالو كرد ةحالاملاك زاحتالا ذا ةراعلا هزا#ا هو كو نع ترصفق ىذلا بيرغلا

 ( .دعالو ) ةمدقتملا بتكلا نم ىا 6 هلبقدجوب ىلو هيلا هتاككلصاوف تهتناو ) ةراشالا

 ىنااعملا قنورو ىناملا نسحىف هلثمو ههيدش ىا 6 هلريظن ) هدعب دجوب نا روصتسالو ىا

 ١ هش تراح لب ( هتعالاب :نافقو هتحاصق ة ةلازط تأ رهن ؟ىش ةلئامم دحا عاطتسا الو

 تشهدنا يا واولاب تهلوت ةخحسنىفو ةلمهملا لادلا, © تهادنو ) تريح ىا 6( مهأوقع

 ( هلثم ىلا اودتهي لو )ل هربدتو هروصت ىف مهموهف ىا ( مهءالحا ) هدنع ىا 6 هنود )
 6 زحروا ) اهدحا ىف ىا ( عجم<وا مظنوا رثن نم مه.الك سنَجىف ) هقيث» ناسا ىلا بكا

 اذلو ارعش ىمسيال ليقو هعاوناو رعشلا روحي نه وهو ءاز هرخآ ىفو ميجلاو ءارلا فب

 ضعب ىف طبضو صيصخت دعب اميمعت' نوكي لوالا ىلعو 6 رعشوا ) هلَوَش هيلع فطغع

 ةهاسلا نيب ةسانملا مدعل فين هلا ىهاظلاو ءار هرخا ىف ميلا نوكسو ءازلا ف جمنلا

 دلاخ دلاو وهو © ةريغاا نب ددلولا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص همالك عمس الو )2 ةقحاللاو

 ديدشتا 6 0 هلا هلع اوقف هنق ه هلل ه:دىلع كله ا هنعىلاعت هللاىضر

 ىا « هيلع اركنم ) هيخا نا وهو ( لهجوبا هءاغ ) هيلع ولا ان هعامسإ رث هتاتلعا فاعلا

 ( هتقر )

 ماتمسسسللالا سس سس سوال ؟+؟7؟[7©س سس هس ال مسسمسسلللا



 ه5 هم7٠ زج

 يأ (راكتشالا قغادكا مكلم ام هللاو 2 ديلولا ىا لاقف ةخسأ ىفو © لاق ) هءدل هتقر

 هربخىفو )ل رعشلا شنج نم ىا 6 اذهنم ايشلوش ىذلا هبشيام هللاو ىنه ) رعشلا عاوناب

 (مموملا روضح دنع اشيرق عج نيح )سايعنبا نعقهببلا هاور اكديلولانعىا 6 رخآلا
 كلذ ىعس مهع# جالا مسوم ىن علا لاق نيس رع كو م 2 وهو هلها دورو برق ىا

 1 لوا ماعلا يطا ناككللاو نال اعنا نوكي نا عصي ! وهو هيلا عمت م املاتقال

 نودربو نوعمت# موقلا وهو دفو عمج ( ترقلا دوفو نا / لاقف ةؤضس ىفو «لاقو )

 يع نولؤيؤ يديد وون 0( دات ) إبلا ىلا: ةهجارحما يل“ ةيرالا وا ةيلبلا
 نى هيلعمزنعو هاون اذا هعمزاو سمالا عمجا نه ميا ريكو ةزمهلا خم جانا هيف اوعمحاو )

 ًأرقو 0 هلوق هنمو ماسو هيلعىلاعت هللا ىلص هيفئأر ىلع قفا راغب
 ىا اضا كيذك انه طيضي نا دعس الو ىهانط هه>اوو مهلا عن لصولا ةزمهب ورمعوبا

 ديدشتب وهو ( اضع مكضعب بذكبأل )ل هلوَش هيلا راشا اك هيفانبام دجوبال هيفايأر اوعمحا |
 اضع مكعب بسنبال ىنعملاو كنويذكيال مهناف ىلا هلوة ىف امهب 'ئرق اك ففكو لاذلا

 تانناكلانع ريخم هنا معزب نموهو © نهاكل وش )' اولاقف ةخخلت ىفو (:اولاق 2: بذكلاهلا

 ذك ةدتيك ىوقلا (3نناكور ةفلسحلالا فراشي ملاك تفر | هايعالوو :ةالقرالا ا
 امر هل نأ معز نم مهنق ماسو هيلع ىلاعأ هللا ىلص ىنلا ثعبمب اربخا ناذللا اهو 53 و

 مهنمو: ضزالا فارطا ىف ةارب ات اهطقابو ءاعسلا نو اهقرتسل ارانخنا هننيلا قلب نبا نه

 هنوصخ و هلاحوا هلعؤوا هلك ند مالكن د بايسسا تامدقع رومالا 4-3 ,عب هنأ معز نم

 مار> فارعلاو نهاكلا ناولحو لاضلا تاكد ادرس هيت مانا خرم 5 فارعلا مسا

 هنا ماسو هياعملاه) هللاىلص هنم دهعي ملذا ("نهاكب وهام هللاو 2 دلولا_ىا ( لاق

 نوجورب اوناك ذا ةلباقتم تالكىفف ممم اهحور ةاطاب ليواقا ريوزت ىف مهقبرط كل

 مهاولف اهبنوايمتسي نيعماسلاق ور“ ةفر> نص عاجمتاب ةروصملا مهلاوثاو ةروزملا مهرابخا

 فيكتملا علا الا نوملكتي الو مهءاسهفاو معلا اكيؤقل و دلعاساو مهءاه 58

 لتق كند_حىف لاقنم لوق ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ى ١ ناع همث نمو مهعأ نس هذ انف

 ةياور فو ردهي ىا لطي كلذ لثمو لهتسا الو ع لكأ النه .ىدن فك نينلا

 قئاطرنت لل عرقا اقر لطانلا نال تست اهدي قا قيكلا اال دجلا نوفا نحل عر اغا. :لاغن

 هواك خلاب ما( خانات لينكس ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص .همالكف عملا دوا عش الاو

 ( هتمزمز ) نايبلا ملاغىف هرهظيام قلطموا نا رقلا هب ىنملا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ملعا ىلاعآ هللاو: هناكف مهشب داكي ال ىنخ توص وهو 6 هعجس الو ) نهاكلا ةءزمزب ىا
 ىناللليلدلا ةلزتمب ىناثلا ىثلاو هربخاو هدانع رض هل٠ضمز نكمل نم هن رقروضحا دارا اذا

 ا ةهءيمز ليقو اذه هّسارقىف قابس مك ءانلا فذحت هيلع قوطعموا لمأتف لوالا

 مهفلا نم هب اومهفا امبرو قطن حرص ريغ نم مههاوفاو مهحيشايخ ىف ةنوريدب توص |



 لهآ هور, [ث-

 ناو: هعلو نومعزب اهفنودقتميام لع نا سمنم هلقع طلتخا باصمىا ( نونحم'اولاق ) ْ

 برضبي ىذلان ونجا امنا باصم اذهلاقن وذي اولاق اذهاملاقفناسن ا ىلعنيمت# اموقلجر

 هلعف ىف 'ىطخلا هناف باصملاب هتلباقم نسحا امو هتيشم ىف ىطمتيو هيفطعف رظنيو هيبكنم
 لاق ) باباالا ىلوا ةرئاد نع جراخلا هلقع ىف ةفان بيصا هنوكل باوصلا بوص نع

 فاقلابو حنو نكسنو نونلا رسكو ةمجملا ءاحلاحتتل ( هقنعالو نونجحت وهام ) ديلولاىا

 لعفن سل ,هلا دوضقملاو ةقاسلا ةيفانلا ديك أل ةديزملا ال دعب .ربلا فرح لوخدل ردم أ
 نبا علاطم ىف نكلو ةغللا ف فاؤمريغىف اذك نونلا رسكب قنا ىللخلا لاق مهوت اك ىنن
 ثالث كلذ نم لص رسكلل ضرعتي ملو ناكسالاو نونلا خل ردصملا طبضب لاق لوقرق

 لفتكك اسقنح هقتخ لاق: ثدح. لوالا ىلع رصتقا سوماقلا ىف وبتلق . ردصملا ف تاغا

 نحلا هباصا نتوهسيلىا لوعفملاىنمع انهردصملاو ىهتنا قوتخمو قينخو اضيا قتحوهف

 اولاق هتسوسو الو ) هلوَش هدافا اك هيما ىف هرثا روهظ مدعل هردصىف سوسوالو هقنخو

 هعيمَح هفاتصا ىأ 6 هلك رعشلا انفع دق ىعاشب وهام ) ديلولا ىا ©« لاق ىعاش لوقنف

 ل تيل نأ )رحب ما عقلا ءوملا هارد هير د طموخ يتلا قامو نويل نم ةوخام
 رعشلا هب دوصقملا ىنقملا مالكلاوه حالطصالا ىفو تملع: تبل ىا ئّرعتشت تنل مهأوق

 ةئالا تارابعو ةنسلاو نا رقلا ىف ءاج ام ةيفقتلاو نزولا ىف قفاو امم دصمب ملام جر

 نودب روصت الف الاو تاذلاب دوصقمريغ هنا ىلاعتو هنا همالكىف لاهو دصق رغنم

 هظنرقو ) امهنف ن(_تحنش 6( هحزهو هزجر )' تاءاكلا نم ءوث عوقو هتدارا

 ا 8 الكيرف ةلوقز ادا هناا لوضاو طعاونا شمل ناك( هَ ونقَمو ةطوتتمو

 مفر لع لوم ىلع لف لاف ةمخأا ةاضلا ىلعذلا لبييصا قو:ةلاثلا ءالللاب
 ىهثلا اعطق اعطق هدروب ىعاشلا ىا هضراق نال اضيرق رعشلا ىمسو عطقلا ةغاوهو

 هسضراقك هاراحو هعطق هضرق هلوق نه داضلا فرح ىف سوماقلا ىف امل قفاوملا وهو

 زوحمو هتحدم اذا هتظرق لاهو ضرّش هنوكل اضيرق ىمسو ىبعيلا لاقو هلاق رعشلاو

 وهامو ةحن ىفو لوالل دك ان ( ىعاشب وهام ) ءاظلاو داضلاب ةظفللا هذه ىتكم نا

 ناديا داس امو. نما ولعل أفق هرقا اق قطلل ةعفو اهو قادصلاب ىلاعت "ه)هفطنا نعابقن
 رحاس وهاملاقرحاسلوقنف اولاق )ةىهابلا هتداراو ةرهاقلا هتردَه ملعىلع هللا هلضانموهف |

 ثفْس وهالو ىا ءابلا لو>دمىلع نافوطعم امهنا ىلع امهف رخلاب < هدقعالو هثفن الو )

 دقعلا ىف تائافنلا رشن مو ىلاعت هلوق هنمو هثفن دنع طبخ ىف هدقعب الو هخحض ىا رحاسلا

 ليطابالا نم هنهومتيمر امم ىا ( اذه نم أيش نياَه متاام لاق لوقت اف اولاق )
 تفي ( رحاس هنا لوقلا برقأ ناو ) لئاط هتحنسيلو ىا 6 لطاب هنا فرعا اناو ال )
 طبض ىف ىحلدلا قيرط عبتت الو لماتف ىلوالا نا ربسخ هربخو همسا عم هنا ىلع ةزمهلا

 جيمي سس | سعال

 لاقمثرحاس هناب لاش نا هفلوقلا برقاو لاق ثيحردقم لوقال وقم هناىلع رسكلا ةزمهلا
 1000 ل ا ب م ع ص ع م سم تير صب مم و صج مع مج م يس ع هر 22 تع 22 7. يعل دمهم جوج

 (دياولا )



 900 ظ هت هوو

 ىا ةعسأ ىف م هب ىا(« قرف ) ل هاشم ةمالك ىا »2 رحب هناف / دولا

 هياو ةغسنىفو هيراقاو هدالوا نعا ىا © هاو ءرملانيب )ل رلل لئاسملا ةمالك
 .ىوقاو هقيقش ىا 6 هيخاو ءرملاو )ل هدادجاو هفالسا برقا وه ىذلا هدلاو ىا
 دحاب اهجوزو ةأرملل لماشلا صخشلا وا هتأىما ىا 6 هجوزو ءرملاو ) هقيفرو هنيرق
 6 اوقرفتق ) هتلمو هنيدفف ةفلاخلا ةطساوب هتبارق مومع ىا © هتريشعو ءرملاو ) هيبنعم ّْ

 ن.دفاولا ليس ىا 6 لبسلا ىلع اوسلجو )) ساجملا كلذن» لوقلا اذه ىلع نيضار ىا
 هتعباتمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلانع ىا © سانلا نورذحي ) نيدراولا قرطو
 دك الا ديعولا ىلا ريشيام ىا 6 ديلولاف ىلاعت هللا لزتاف ) هتقرطو هتنس ءافتقاو
 ةسعم ىنيكرلا ىا ىنرذ ىف ءايلانم لاح ( اديحو تقلخ نمو ىنرذ ل اديدش اديدهت
 دلوالو هل لامال اديحو هتقلخ نمو ىا فوذحلا اعلان م وا كيفك | اناذف ىدحو
 امدقت اندلاىف هموق ديحو هناب هل حدم بقل هنوكن ع هل اذرص هب مك وا اديرف لب
 ىا ( تايآلا ) هرشش ىف ادسيحو نوكي نا ىضتقي مب هبيعو همذ ىلا راشيو ةسايرو
 اذه نا لاقف ىلاعتو هناغس هلوق ىلا ادوهش نينبو ادودمت الام هل تلعجو ىلاعت هلوقنم
 نسسمدش دبع :ناءقا 4 ةعسر نب ةدتع لاقو )2 رشبلا لوق الا اذه نا سوي رجب الا
 عمس نيح ( هيلع ىلعو وهر رك نإج ةزمح هلثق 0 دقو ارفاك ردبىف لتق ىانم دبع نبا
 0 تيبس ركل و ارفجلواو 5 رو هتملع دقو الا ا كلاب | فايع منح ماع دق موقاب تان ملا
 سيل ىا وهام طق هلثم تالا لام الوق) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلانم ىا
 مالدسا ثيدحىفو هو ثراس آلا نب رضنلا لاقو ةناهكلانالو نحتلانالو رعشلاب )ل هلوق
 هلام لاا أ ( فصوو ) م كيوم ماطور دق هزرووغل اورج ا اتنفلا/ىاراك نذ ىبا
 1س نيبو ةفلا قركجو نونا عو ةزل مض 6 انا هاخا ) رذوبا فصو دق
 ةروهشم ةصقلاو كى ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبللا ىلا همالسا لبق هلسرأ رذونا ناكو
 ارعش ركاب ىا © رعشاب تعمسام هللاو ) 5 ىانك ةلافتوللا قورعم ناك وحب
 كاب( [يابيتش نر شع ا 2 :نطيراع ىل ©( ضقان ددقل نسينا كخأن مه افا دخلا كبش
 ( رذ ىبا ىلا ءاحو ةكم ىلا قلطنا ) اسسنا ىا ( هلاو مهدحا انا ةيلهاللا ىف ) افورعم
 لات يلطز ورعب انا ملاناوعا كيا :!| ريخن ) ىنءاجو ةخخسن ىفو ىنيملاىف تافتاا وا ىنملاب لقت
 لاو «كتحن ىادغصاو ف ا 4 ساس هل قه اقيم اق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص )ل هتوين
 هنا نولئاق مهوا رحاسو ىعاش لوق نيب نوفلت# مه ىا؟ رحاس نهاك ىعاش نولوش
 فاصوالا هذه نيب عماج هناب نوعدم وا ةيبوااادملا مئاوطلا ءالؤهنه دحاونع ولخال
 )ع وهاق ارب“ 5 عال ةنيكلا لوق تغمس دقل 0 رذ ىبا وا لاق مث م ةروطسملا ةثالكأا
 0 5| ىلع ) همالك ىا ( هتعضو دلو ل ةسانملا مدعل ىا 4 مهلوش ( هلوق ىا
 6( مئتلي ملف )ل هرو< عاونا ىا هعاوناو هق رط ىا ةدودمم ءارف فاقلا نوكسو ةزمهلا حب



 2 د
 ىا 6« ىدع دحا ناسا ىلع ) قفتنامو ىا ( من :ابامو ) زوال ماقإ 1 مالي مل ىا ْ

 م رهش ءازقا ىلع همالك اونز وتسا امل كالذ ىلع | ا ءارعشلا ذا 6 رعش هلا ) اضيا ىريغ |
 هاوقىفو ةلاسرلا ىوعدىف ىا 6 قداصل ).مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا ( هناو ) كل انه

 انهاك وا 1نفانع هنوكىف' © نؤذاكل مهناو هل ىتشامو رعشلا هاثملعامو هرنع القن

 اداثنا ىا 6( ةحم ) راؤطسملا: ىقدملاو روك ذملا ىنعملا ىا ( اذهىف راخالاو ) ارحاس وا

 دحاو لكب ) نا رقلا اذه لثع ناينالانء ىا ( زاخكالاو ) ةلالد ة<«رص انتم « ةريثك ) |

 ناعوفرم امهذ اهدارفنا ىا 6( اهمتاذب ةغالللاو زاجيالا ) اهدحا نيذللا 20006

 نيادب اتابع وكةي ع مارال اهضعاىفو ردقم ادت ل ناريخ اهنا ىلع مسخ" ضع ُّق 3

 لضاطلاو امهلق ١ ناس فطع امهنا ىلع 0 ةغالملاو زاحنالاو ةنعكىفو نيعونلان.

 دعا همظن ةروص») اىهنع ربع ثدح هر د قس م عون امالك ةغالءإاو ْز زا الا نا

 رظنلا عطق عم ىا ( هاذب بيرغلا بولسالا وا لوس هني ىذلا وهو 76 عونلاو

 , هدوصقع 0 ردنو لفات رهظيال ههحوو وا لدب نا ةخعد ىو هنافص هش نع

 بولسالاو لداعلا مظالاوهو نيعوتلا نه ىا 1 00 0 تف رح واو 7

 عون ةزسا ىفو ققدتلا باككصاو قفوتلا بايرا دنع ىا'( قفل ل زاحا عون ) بد رغل

 (امهنب دخاوب نامالا ىلع برعلازدَس 9 فيرمن ىنعملا ىف ذا فيتا هنا يهاظلاو زاجا

 (امتردق ةنعجر ءاخ ) نيعونلان + ىلا( يال اكذا ) مرغلابولسالابالو سجم اءلظنلابال ىا

 || مهتغالبو مهتحاصفل رياغ» ىا ( اهءالكو اهتحاصفل نءابم ) ءابرعلات رعاا ةردق نع ىا

 بهذ )) هتاذب زاا عون امهنه دحاو لك ناب لوقلا ىا « اذه ىلاو ) ءابطتلاو ءارعشلا نه

 صضعل بمهذو 0 م6 رطف هدو مهتل طق ةمالس © نيققحلا ةئان + نوري 5 ىا:((دحاوريغ

 مه دياش ىلا ةلحا ىف نولمو م سالا ىدتش نه ضعب ىا لادلا متن مهم ىدتقملا

 2 بواسالاو /) ةحاصفلل ةئمضتملا ىا 6« ةغاللا عومش ىف زاحتالا نا ىلا 0 مهلوق لوشو

 رفنم امهنم دحاو لكبال اعمت امهم زاحتالا ققحت نا لصاحلاو ةبارغلا ةه> نه ىا

 0 ) امهعومجىف زاالا نانم ىا هللا يهذام ىلع لدتساو ىا © كلذ ىلع قاو ) ْ

 ةمقتسملا موهفلا هفدهو ةملسلا عابطلا هعقد ىأ مي ا ديدشتو ممل أ مغب 2 عا ع مسالا هع |

 اوك نى« ىا © هائمدقام يتلاو 0 ةمدقملا أدنمَو 070 ىا( واقلام رفتتو)

 تاكا دنع © اعطق ةرورض هلك اذه ملعلاو ) ادرفنم هتاذب امه:. دحاو لكل زاخالا
| 

 ا
 قار طالو فدوتالو ةحالملاك كرد ةغالبأا| سنح نه و أ الا هدو نأ ن 4 قوذدلا

 تروي ىهلا صضؤ هن وعم 0 عيدبلاو ناي ءااو قاعملا مولع هف رع اللا عينصلا 4 هه> ن٠ هلا

 | © ةغالبلا مولعف ) م زو هند لو 6 اقل نمو ) اعطق ةرورض كلذ نوكب ملعلا ْ

 ١ نط قاما ا فكرا هطلت ةغالملان ونف ماع نم هو ىا هغاللاز اوقف ةزعسل ىفو ش0

 ئكر د | هذه بدا ) هنأس اومن نأ( هاتنالج) ةإتع هح وس هنهذ ددح-و وف ىا بصنلاب 4

 يق (



 ه4 ه5 ل

 هلا كرام ل ايعدتلا لاللا وك دكراع و0 راسن نا رفا وزاففسو ا( لعق وتعامل
 امهتمالك نا نم ىطدلا لصا ىف م هانمدقام ىا (انلقام هيلع فخ ملإ اهتف رعم ةهييدب

 (ةنلا لها ةمثا فاتخا دقو ) هتافصب قيقحتلا لها دنع ادرفنم هتاذب زاخحتا عون |

 (لوَس مهرثك اف) هلثع نايئالا نع ىا (هنع مهر هجوىف) نيملسملا ها ةخسن ىفو

 ةخحشت ىفو لوهلا ةغيصب (عمحام) معز هجوىا «هناإل مهلوقىلع ىيرمتسم اولاق ىا

 6 ةظافلا ةءاصنو !) هيئاعم فئاطا ىا ( هتلاز>ةوقىف ) هللا ممح ىا لعافلا ةغيصن

 نسحو) ةبارغلاو تاماكلا رفاننتو ةك اكرلا تئاوش نم اهصواخم هينابم فئارش ىا

 لالخ ريغ نم ةريسلا ىناملا نمضيىف ةريثكلا ىناعملا مظن ناسحتساو ىا (هزاحاو همظن |

 بواسا ىلع سل عي عيذص ىلع ىا (هبولسأو هفيلات عيدبو) هانعمىف روصقالو هاننمىف |

 فئاطا ىلع هلاثآل ( رششبلا رودقمىف نوكي نا حصيال ) ءايطخلا رثنالو ءارعشلا مظن |

 قا مالكنم هنا نيعتف قلخلا ةقاطنع جرخنا ىلا ةحاصفلاو ةغالملا بابىف فئارشو

 خيشلابهذؤإ) ىلاءآهريغ هيلع رده الام ىا (ىدحلا حيبستو اصعلاباقو ىتوملا ءايحاك |

 ةدربىانبالالب نيقارعلا ريمان هللادبع نيملاس نب قحسانب ليعمسان. ىلع ىا (نسلاوبا |

 رودقم تحتولثم لخ دينا نكمامت )نا رقلاىا ( هنا ىلا )ةنسلا لهاماما ى رعشالا ىس وه ىلا نبا ١

 هللا مرده وزب ةحاصقلا نوف ىف صانو ةغالللا هوجوىف يهاموهنم ةلقحا ىف ىا (رشلا ظ

 هناا: لن قانا 6 كاوعلاو ةردقلا هللا مهيطعي ناو ىا لادلا رسك و ءايلا مغ 6 هيلع |

 (نوكيآل واذه نكيلا) ناشال ريمضلا (هنكلو) مهرارسا ماركو مهراكفا حان ساج نم
 اذه هللا مهعنت ف هيلع ممردق مدع ناشلا ىا ناشلا وه اذه ديز ةخسن ىفو اذه ىاا

 ةمواقملا نادمه ىف ةضراعملا لع نع نبزجاع مهاعحو ىا ميلا دب دشاب 1 هنع م رف ا

 هنأ يصدق و هفرصلاب لوقلا وه ادو نكل ةمالا ءاماع نم ىا (/ هءاككا نم هعاج هن لاقو )

 هتمواقم نع هناذب زدعم هنوك نا نه ىا ( نيش رطلا ىلعوإ هقالا رياك ١ مدع حوج سم ظ

 ةماقاوإل ةهيشالب ىا (تباثهنعب رعلا زحف ) هتضراعم نع مثايا ىلاعت و هناحبس هزيجحعتب وا |

 ىارشلا رودقم ةخسا ىفو ( مهرودقمىف نوكينا حصي ام عقاو ىا (مهيلع ةجحلا

 هللا ا راعم بلطو ىا 6 هيدحلو ا هعابلا ضعب , ىروشالا اهلا ثهذام نع ظ

 هلئعاوتابنا هيدحت ىا «وهوزب ةبيرالب ىا (عطاق هلثع اوتاي نابإب مهل ملسو هيلع ىلاعآ

 «عب رقتلا») ىلواو قبلا ىا «ىرداو زيحعتلا ف غلبا) مهرودق٠ىف نوكي ناحديامت هناوك عم

 14 مهاثم ريش 'ىحع ١ ا ا لالدتسالاو ىا ادتيم © جاحتحالاو) خيبوتلاب ىلا

 هناب لوقلا ىلع ىا (مزال رشلا ةردق نم سل '؛ىشب) مهتلخ نم ىا مهنم ةذءس ىفو

 (ةيارما) ىشلا ةردقنم سيلهنوك ىا (وهو) بيرغلا هبولساو بيجعلا همظنب ندعم

 0 لكىاا ( لاح ل يع د0 ةحملا تورت ىف ىا (41د) واكل ىأ (عئاد) ةماللع نوظاىا
 ركل دم سمسم

 )ل 6 ىراقلا بع مو

 ا اهلع) مهتارودقع ىا ةزمهلا حتش ( قلخا رادقا نع ةعنتمملا قراولا بابنم هناوإ



 نإ ه0 امس

 ْ ىا (كلذ فإ اًؤواح اه ىا ء زءهلا حتف (اونأ 95 لا ءاوا ةفرصصلاب زاحتالا لوقنم

 ورا ىا ميجا حتش (ءالخلا ىلع اوريص لب ) لادج ماقمىف ىا (لاقع١) هتضراممىف |

 ( راغضلا تاس اك اوعرتو ) مهمناوخاو مهسفنا لتق ىلعو ىا (لتقلاو ١) مهتاطوا ن

 اوناك مهنا لاخلاو ىا ( اوناكو ) ةناهملاو ةنكسملا ىا (لذلاو) ةراقحلا ىاداصلا حتفب

 ةزمهااحتش وهو اوتعو اريكهتمفرو هتخامش نم ىاةمجعملا نيشلامضب (فنالا>ومشنم)

 هطيضو فنا مج هناىلع نيتمضب .ةخسسنىفو فونا هعمحو فورءم وضع نوللا نوكسو |

 ةدحوشةزمه رسكب (ميضلا ةءاباو) رخاآ عجدنا ىلعزون مذوىنعي ةدودمم ةزمهب ىلحلا

 اهالكو ميلا لدب ءارب ريضلا ىرخاىفو ءاث ريغب ةخسنىفو ءاتف ءايوا ةزمه اهدعب فلاف

 هنوضربالو) اعوطىا (ارايتخاإ لذلاو راغصلاو لتقلاو ءالخلا نه ركذام:نوراتال ىا ظ

 مهلذ ىلع مهريصو معزي نم صمالا نكي مل ناو ىا (الاوإ اهرك ىا (ارارطخاالا |

 | ممارودقم ىا حتفو مشب ( مهردق نم ٌتناكولإ) تازجعملا راسو نا رقالىا (ةضراعملاف)
 ةلطا لءاو لغشلا ناكلوا ءافلاب لغشلاف لاَ نا ىهاظلاو (مهيلع نوها اهب لغشلاو)

 مهيلا لهسا ةضراعملاب لاغتشالا ىا نيتحتفبو حتشبو .نيتمضبو ن وكسف مضن ونهو ةيلاح

 ةرذعملاىا «رذعلا عطقو) دارملا ىلع رفظلاب ىا ميج ن وكسةنون مغب (حجنلاب عرساو)

 لالاوىا ( مهو مهدنع ىا (مهمدل) همازلاىا (مصخلا ماغاو) دالبلاىف دابعلا دنع

 ميلا حتش مهن. مهو هخن ىفو (مالكلا ىلع) ةردق ةخسن ىفو (رادتقا مهل نم ). مهنا

 عيمجا ىف ةردقو نيتحتش ةردق مه نم مهو ىرخاىفو رداقعمح لادلاو ىناقلا حّتفبةردق

 هلبق لصفتملا ريمضلل زيي لاف بصنلاب ةزدق مهنم مهو ئجلدلا لصا ىفو ةعءوفرم

 اهرسكو فاقلا مضب وهو ةردق ىلع فطع ( ةودقو ) مهيدل ريمض نم ةيااح ةلجلاو
 ةوافأللاب واقسم (مانالا عيمجإ مالكلاب ىا (هبةفرفملاف) ةوساو ءادتقا ىا ايحتف ىكحو

 هداهتجا غلابو هدج لذب ىا هحتفو ملا مغب (هدهجدهج نمالا) دحانمى' (مهنمامو)

 (هدوهظ ءافخاىف) هتقاطةوق نم ىا (هدنعام) غرفتساىا ةلعهملا لادلاو ءافلا (دفنتساو)

 ءافطاو) ناثلا ةعفر ةهج نه سو ةيلع ىلاعت هللا ىلد هسنولعوا نإ رقلارون روهظ يا

 نوديرب ىلاعت هلوق نه سيتق» وهو هدوهظ ولعبو ( هرون متي نا الا هللا ىنأيو هرون

 اورهظا اه ىإ (ِكلذىف اولجاقال هرون متنا الا للا ىبأيو مههاوفاب هللارون اًوفطي نآ
 ةدحولا ردك و ةمحعملا ءاكلاحتش (ةئيبخ) ةدهاجلا ةياغديف اودهتجاامم ةضراعملا ماقمىف

 ظ 5 زملا ! عروس نو اود حص كلذز ورا وبال ن ثسحن هةنم ادعاو هنع امان ضشلا م ل اكو ا داضلا متع

 (مههافش تانب نم ) ةيفخمو ةءونخم ىا ةمحدم ةلديموا ةحوتف. ةزمهف ةنك اس ةيتحتف

 ةمحعملا نشل رع دعا هافثلاو مههاوفانم تردص تاك م ىا نوذل هال ةدحوالا حاس

 ةرطقب اًؤاحالو ىا (ةفطنب اونأالوإ هف اقيط ناسنالا اتفشو رسكتو اهحتف ةفشلا عج

 امكب او راض مهتحاصف رارساو مهتعالب راها صاوط نم ىا (مههايم نيعم نم ) هريس
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 هذعدل قام امأو درلاماقم ىف مهل دضاومو مهن و واعمو ىا دلولاو لاش نا ىلوالا 14 دلوامو ْ

 اوساىا لع افأاهغ 2 «او.طالب ) با د في.حعصتو لادلابدم الا لدن ماللاب لهالا نم

 هددشللا ل 5و ةففلا هدد ومأاو نو“ ءلاحتشإ : ايا 0 4م واقملان» اوايبالاو هض راعملا ند

 ةمو اها ىلع ةردقلا اوطعااق ىا لوعفملا هغرصل 4 اوءئمو ( اوةطناق قى ةلءهملا نيسلامغبو

 (هزاحتا نه ناعون هج. هذءسأىفو © ناعو:لاناذهف ) ةضراءملانع ىا ( اوءطّشاف ))

 اك انامجاعا ظ

 3 لف زج

 هلع ز ,ىوتذاو. لمثثاب ىا ( ىوطن ام) ههوح و ند 2 ) تا 1 تتااثلا هحولا 2

 هشاعتنلا ةئورالاق تاساكلا ىأآ ( تاينفملاب ) مالعالا ىأ ةرموهلارسكب © ٌزاَخالاَنَم

 1 اًهاط١ ىا 6 درواك ) ةقحاللا مايالاف ىا ( دجوف ) دعبىا ( عه ونكيملامو )

 هباككاو مالسلاو ةاللصلاهءلع ىننال ااطخ ( ىللاعت هلوةك ريخا ىدلاهجولاىلع ) درو

 هدابعل املعت ةئيشملاب هتدعل قلعت 6 ةللاءاش نا مارا دحملا ناخدتل )) ماركلا |

 مكمل ناب ا_ < وااو دار ق.ةحنىف 0 هللا ىلع :؛ى بود>و مدع ىلا ءاعاو ا

 لرقم نطل خلا ا ناك كل اكوأو لد كاح أ( يما 30 لاول ةلاحلا هامل مو هءلع

 سرفلا 6 نوءاغيس ) مهياع سرفلا ه.ءاغدعب نم مورلاوىا 14 مهياع دع نم مشو هلوقو (

 نوكرسدملا حرفف ةكم مهايا سرفلا ةيلغ ريسخ دروف ىراصن مورلاو اسوم اوناكو
 انآ ناتككالا ناورلا لوادر كانك لذا ا راشلاو ما اولاقو نيملسملاب اوتمشو

 نينس عض! ىف هلوق ىلا هب 1ك مكيلع كر مكاوخا ىلع انئاوذا رهظدقو

 وذو: الل راد ا لعل ار 7 خير كالا ووو 21يوم واااو نحب جالا
 اىهاظ نوماعي نوملعيال سائلارثك ١ نكاو هدعو هللافاء ال هللادعو مي>رلازيزعلا

 هلع“ ىكاشنت' هللا ذوأ كل ونا لآقفات نواذام" ع ةارد آلا نعاناقتو ”(دلا هاون لك

 فاخ نب ىبا لاقف نينس عضبىف سراف ىلع مورلا نرهظتل هللاوف مكتيعا هللاز رشبال ١

 العجو امهنم دحاو لكنم صئالق رشع ىلع هنهارفالجا كنبو انني لعجا 1

 عضبلا لاَقف مو لع لاا تان هاسأ وسر لكطاوتا "اخاف! !نينكنات قالت لحمإلا

 ىلا صولق ةئام اهلل لجالايىف هدامو لبالاىف ىا هديازذ عستلاىلا ثالثلا نيبام

 نا هثرو ند ضصئالقلا ركب وبا دخاف ةسادسخلا مون سراف ىلع مال ترهظو ارذاك

 زاو> ةيفنللا انتا ذخا هبو اه قدصت لو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا هل لاقف

 2 .ىلامآ هللاو رامقلا منار لل ناك هنا ةيمفاشلا باجاو براارادؤف ةدنسافلا دوقعلا

 -ةءمسصتسل

 مسج 2352-2222 229و7-تت2ت--

 فرم و هيلع ىلاعت هللا ىبص ىلا نه عر دحا نم هلوفق دعب ناتاقتو نيس عسل .

 | دلاولا هاظتو ) ناوعالاىا 24 4 )و نامزلا ىا ) دمالا لوط عم 2 :ض راع٠ق

 ْ امم هللا للص ىلاوا ايؤرلا كله هلااسا ةباكح وا ة.غوا توه نه ةل_ءل هلخدال



 هت ه4 خو
 حج ١ مع معسل مج تن امو حسس ص ع وصعب مدع ل ايس هه 0

 ىا ( هرهظياقطانيدو ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلاوه ) ىلاعت هلوةكو ىا ( هلونو)

 | طباننقب هذارفا ماع ميمح نيدلا ساج ىلع ىا ( هلكن بدلا ىلع ) هءلعيو قطانيد بلغيل

 | نبذلا لادعو هلوقو ) ة>طانع الضن ةوقااو رهقلاو ةيلغلاو ةزءلاب هلهاىلع نيملسالا

 ىلا" فلختس اك ضرالا ىف ا 6 ةباآلا مهئفاخعتسا تاطلاصلا اوانعو مكنم ادا

 0 مهأ ىضترا ىذلا مهيد مهل نتكولو مهماو ةفلاسسلا ءايبنالا نع ىا مهلبق نم

 | للارصت ءاحاذا هلوقو ١ أيش ىن نوكرشبال ىتاودعي انما مهفوخ دعب نم مهئادبيلو

 | ةب الاىء هه قامتيام رخاىلاوا ةروسلا رخاىلا ىا ( اهرخاىلا ) ةكمحتف ىا ( حتفلاو

 ىا ( لاقك اذه عي ناكف ) احاوفا هللازيدىف نولخدي٠ سانلاتيأرو هلوق وهو

 اسراف مورلات انف ) ةوبناا مالعانهو ةزج٠م لاقاك هع ناكف ىا هنع ربخا5 هلك مقو

 اضيا لوقبنا هقحناكو نينس عبس سأر دنع لبق ةيبيدحلا موي ىا ( نينس عضنىف |

 هيف ةدراولا ةباآلا راتعا ناكناو ادهو 1 - ةمدقم ةيدي دخلا حاص ناكو ءاضقااة رمت ظ

 دكععل ىا( مالا الاف ىنانلا لذ دو ارخؤم نا مورلاةاغ همضق نع هعوقو 5 امدقم ا

 | 6فاختساو مالسالا هلخ دبل عضوم قل اهلك برءاادالب ىفو مو هيلع ىلاعت هللاىلص |

 | ( مهيد اهف نكمو ) دالبلا ةماعؤ ىا ( ضرالاىف نينمؤملا ) ةجسن ىفأ5 ىلاعت هللا ىا

 ماقكلو ءازلا مضل )ع ضراألا نة (ر اعوذ سم ناب وت نع لعد ا وو امو ىا )َ 0 هلع

 ع 1 5 1: . 3 ١

 | تيارف ىطدل!لصاىفو لولا ةغيصب 6 تيراف ) ىلجال تيوطو تعج ىا واولا
 نانا هلودو 0 اه رساب ىا 2ع ا لك ىوزام 0 كمه عابطو جلا راغمو اهفراثشم (

 | ءاملع ٍك_نع رتاوتام ناصقنلاو ةدايزلا في رحتلانه ىا ( نواففاغ هلاناو ىلا

 | لوهلاةغبصي ( دعب داكيال ١ هظفح ىضتقع ىآ ( كلذك ناكف ) نامزلاءا رق نم نابعالا |

 | ( ةدحاملا نه إ هيناعمىف ىا ( همك ليدتو ) هينابم نم ىا ( هرييغت فىعد نه ) رصخم ىا

 | (-ةل_طعملاو اذ اههلاثماو ةيداحتالاو ةياولطاك لطانلا ىلا قلانع ةلئاملا ىا

 ىلع عفرلاب 6 ةطءارقلاامسال ) اهو#و ةيرهدلاك نوكملانم نوكللا ليطعَس ةلئاقأا ىا

 ةه_طمارقلا مم نبدلا لعمال ىا ف 1 ا ردص ةلوص وم امو 0 ىعم قنا

 موهدعل لاقو هقاو رعم ةقفاط مثو ءاميطا دادا اسهن اىلع صئاابو ةدازامنا ع رابو

 مهدهح ىا 6 مهأو>و مديك اوءحاق 3 ىطءرقلا ناد عارتا مهو هيضانالا نه هق رف

 ١ فنصملانمز خرات ىلا ةيسنلاب ىا ( ماعةئامسح ىلع )) ةدايز ىا ةرودكم ةددشم لقو
 اردن حسه تدع 20ج 5

 أ هيوم عب دام 1 جل سو وو مج جما

 (اماو)
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 ةهيسسميتبجب ظننت ج>ج ب ااُْْس ما

 وك اش 0 هدير هذعءسن ىفو )0 همالكنم هك ريغلالو هروب نه ءىش ءافطا ىلع و

 فور>نمال ىا ( هفورحنم فرحىف نيماسملا كيكشتالو ا نوكسف رمسمكب زوحنو
 ( هلل داو ) بابىف هيفانسامتةطشنو لب بارعاىف مهديدرتالو هيئاعم فو رح نمالو هيئانم

 ١ هوو ةدساللا ه ةهرغو ةلئلما رقلا ىا( ار اف زر ا فرب وهف نا 0

| 
 كتيغلا) رايخاف نارقلا زاححانمو ىا ( هنمو ) همعتلا هذه ماعاو هئاا هذه مامت ىلع ىا

 6 ربدلا نولوبو ) رفكلا لها عج ىا ( عملا مزهيس ىلاعت هلوق ) نامزلا لبقتسمنم |

 ر*نعءو لصاوفلا ةاعاراو دحاو لكةدارالوا سنْلا دصقل درفاو هب ءى رق رابدالا ىا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر تعمسردب موب ناك ىت> وهام معامل تاز امل هنع ىلاعت هللا ىذر

 ىلاعت هلوق هنءو ىا ( ىلاعت هلوقو ) هتملعف عملا مزهيس لوو هعرد سبل وهو سو

 مهيلع معرصتيو أرمسأ مه زخحبو و ىا ( م 5 هللا مهم دع مهولتاق )

 ءافلح ةعازخ مم لق ارض مهنه ت ةلتماام ىا نيئمّؤم موق رودص فمشيو ارصن

 ىذااهلهانماوقلف اوملساو ةكماودرو نعلا نم نوط ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر

 ( ىلاعت هلوقو ) بيرق جرفلا ناف اوربصا ١س و هيلع ىلاعت هللاىلص هللالاوسر مهل لاقف اريثك

 اذهو قيس دقو ( ةيالا ىدهلاب هلوسرب لسا .ىذدلاوه )) ىلاعت هلوق هنم اذكو ىا

 نيدلاف نءطك اريسي ادررض.ىا ( ىذا الا ؟ورضي نا هلوقو ) ريبعتلاف ريركشلانم |

 | مل نيسمزهنم ىا رابدالا واو ىاب( ةيآلا ؟ولتاش كات يمجتلا فر دهب كاتو

 ظ عقوف ىا ( كلذ لك ناكف ) مهنع لمأبلا عقدبالو مهادسحا رصننال ىا نورصتسال

 | مهياع محرصنس نيئمؤملا رودص ءافشو مهبيذعتو مهعمح مزهنم كلذك كلذ لك كلانه |

 ىا 6 هيفامو ) مهلاثماو ريضنلاو ةظي رق ىنك مهمازهناو مهررضىف ىذالا راصحتاو

 | مهلاوقا حاضيانم ىا 6 مهلاقمو دوهيلاو نيقفانملا رارسا هنبدك نقيل ناورقلافزامتو

 | ءوب مهايا هللا خسوت نمو ىا ( كالذي مهي رشناو موفاح ىف مهبقكر و مهلا وحا حاضفاو ظ

 نولودو ) ىلاعت و هناح.س هلوقىفاك ىا ( هلوقك ) مهل ام عيظفتو مهلامآ حيبشتو مهلامعا

 ١ انوش انيقاعي اله ىا ( لوشناع هللا انسدعي لول ١ مهس وفن ىفوأ مهنا مف ىا مهبسفت ا ىف

 ١ اعلا وهو ىلاعت هللالاق مالمسساا لدب ماسلاب انع اعقدو مالسالاىفو هيف انم انعط دمتى

 0 ق>يف ىلاعت هلوةكو ىا 6 هلوقو ) ريصملا سّنِف اهنولصإ منهج مه.سشح ريبخلا

 دش معز مك ءىب نمالانم انأ ناكول .ىا ( ةيآلا كل نودسالام مهفناىف نوفي )

 ىا ( هلوقو ) ةكرمملاف ىا اننهه انلتقام نويلاغلا مه هيزح ناو هللدلك صالا نا

 هوق مهنم دوسهيلا ضعي ىا ( اوداه نيذلانم ) دوسهيلا قجىف ىلاعت هلوقكو

 ' اوداه نيذلانم .هلوقو:) لا تحسلل نولاك ١ ىا (ةيالا !ثذكل نوعامو

 اهيف ىلامت هللاهعضو ىتلا اهعضاوم نع اهنوليي ىا 6 هعضاوم نع ملكلا نوفرحن

 اههيف نوهتسشيام ىلع امولوأيوا اسهلحيف اهريغ تاباو ل اهتلازا



 هت هد -

 ارهظم ىلاعت هنوك لاح ىا ءايلاوا ةزءولاب ( ثدبم لاق دقو نيدلاف انعطو هلوق ىلا ) |
 ( نونمؤملا )هدقتءاامو ىوربو « هدقتعاو ) هاضفام ىا لادلا ديدثَتب ( هللاءردقام )

 ريفنلاو ريعلا نيتفئاطلا ىدحاب رفاظلانه هاضر قفو ىلع ( ردب موي ) عئاولا ءاضتقم ىا

 ةيناآلا ةفئاطلاوا ماسشلان م ةعجارلا ةلفاقلا ىا ( نيتفئاطلا ىدحا هللاكدعب ذاو )
 ( نودوتو ) اهي رخا ةءينغوا اهيدحا لاومانم ةلصاح ( مكل اهلا ) مارخلا هللاتدب نم

 نايفس ىنا عم ةلبقملا ريعلا ىنعي حالسلا ىهو ( ةكوشاا تاذريغ نا )نو.#و نونمتخ ىا

 عمجا وهو ريفنلانم ةكوشلا تاذ فالخب ةدشالو اهيف ةدحال ثيح ( مكل نوكت )

 ىنلا ىديانه مهصالختساو:ريعلا ذاقنتسال ةكمنم لهج ىنا عم اور نمت ريثكلا

 هزاحتانمو ىا( هنءو ) مهددعو مهددع ةرثكب نبوقتم هناحتاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لئاو نب صاعلاو ةريغملا نب ديلولا ىا ( نيئزهتسملا كانيفك انا هلوق ) ىلاعتو هناحبس

 اذكو ليقدسا نب تاطملا نيدوسالاو ثوغي ديع نب دوسالاو سق نب ثراخلاو ىدعو

 نوتابلاو حتفلا مون مل-ا هناالا صاعلا ىنا نب مكملاو طيعم ىنا نب ةبقعو بهلوبا همع
 ىناريطلا هاوزام ىلع مهيف يالا هذه ىا 6 تاز املو ) ةبوقعلانم عاوباب اوكلها

 مهرش ىا 6 مغايا هافك هللازا هباحصا كاذب سو هيلع ىللاعت هللاىلص ىنالا رمشب ) طسوالاىف

 | نيدصرتم ةعامج ىا( هكع ارشن نؤزوتسملا ناكو )) هانعع ميعاوباو قييلا هاورو مهاذاو

 | نع ممودصي ىا ءافاا ديدشتب ( هنع سانا نورفني ) اهنع نيرداصلاو ام ندراوال

 ءانءلا نونفو ءاللا بورمضب ىا 4( اوكليف )هءارضاو اذه ىا( هنوذؤيو )هب ناعالا

 هحور ةمصح ىلاعت هَللانم ةدع ( سانلانم كمصع هللاو هلوقو ) ءروهظ لكو هرون مف

 مارنم ةرثك ىلع )هريخىف فاخالنم هيريخا5 ىا( كلذك ناكف إل هودع لئاوغنم

 ةروهش٠ىا( ةفورعم كلذ رانخالاو هلق دصقو ).هرمض دصق نم ةرثك عم ىا( هررض

 هلغقحو ىلاعت هللاهمصعف رثالا باب رادنع ةروك ذم ىا( ةحح ال ريسلا بابىف ىزاغملا بتكىف

 ىبقعلا ف ف ىنسحا ٠ لوا 1 اننا !؛ ادام لقتنا ىتح

 ظ 4 لصف ين 3
 تسرب ممملستلا م م ببحجسلسبصج - ل تصح __.- ااه ->--

 اا سو هءاعيو يوك اراء م انئالم 26[ رقلا هز اعاربوخو نم كان( عبارلا هجولا )
 ئ ( ةرئادلا عئارمشلاو ) ةينافلا ةكلاهلا ىا 6 ةدئابلا ممالاو ) ةيضاملا ىا ( ةفلاسلا نورقلا |

 ةمجيعملا لاذلا ديدشتو ءافلا حتشي ( ذفلاالا ةدحاولا ةصقلا هنم لعيال ناك امم )) ةسرادلا ىا |

 ىأ ةلمهملا ءاحلاب ( باتكلا لها راحانم ١ ءكشواعىف هنارقانع درفاملا دحاولا درفلا ىا

 ؛ ةنسلانم دحاولا ريخلا ىا( كلذ + 0 ىا ( هرمع عطق ىذلا ) مهئاملعنم ١
 ١ قاما الذا ( تيم ع هيلع ىلا 5 هللا ىلد ىلا هدرو.ش ب مهلالضن 5-5 نهوا مهلاربك ا

 ا ريغ نه ليربح هيلع هأ رقاك-انغا ١( هصن اف « قايد ) ىوب تيد الانق# نا ىوهلانع
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 الو اب يتب ع كلذي ) ةذعسأ ىف ىف مهنم عا 4 ماعلا ف رتغبفا ) ةامقللا 93 رتل |

 متو ميلعت ةطساوب هيلا لصي+ ىا ( ميلمتب لنيل هلثم ناو فرعي قاف ا هنو ةحس)
 ريخا هنا هماعل هّقيدصت قيفوش فرشتبو هقيقحن رحم نم فرتفي دق ذئايحو قاحخلا نم

 ( ىا نو هيل" ىلاعت هللا ىلص هنا ) كلذ لبق مهعيجىا (اوملعدقو) قا نم ىحوب قاحلا

 ءاماعلا عمىا ( ةسرادمب لفغتشاالو ) هرمععيج ىف ىا ( بتكيالو ًارقبال ) ءسما عيجج فيا
 ةذعسن ىفو ءالاضفلاو ءارعشلا عم هسلا# الو ىا نوذلاو ءافلاو هللا ( هففاثمالو |١

 وهو نهذلا بول نم ةفرعملاف ةحازملا اسم داريوا ةفحص. اهلعلو ةدحوملاو فاقلاب

 نم اهيف ملعتلا هذكمي ةبيغ ىا 6 مهنع بغي لو ) مهنيب اهف اذه مث باوصلا ىلا هلوصو

 نم ناك هنال اريك ثعب نا ىلا اريغص ناك ذنم ىا 6 مهنم دحا هلاح لهجالو )) مهريغ

 ىمالاىف علا كا_فك# ةديزلا هذهنم اَقئاذ ةدربلا بحاص لاق مهنا لصاخلاو مهنايعا

 ريثك ىفىا ( اماريثك ) ىراصالاو دوهءلانه ىا ( باتكلا لها ناكدقو )) * ةزحعم

 ةيضاملا نورقلا رابخا نع ىا ( اذه نع ملسو هيلع ىلاعت هللاىص هنولأسي ) تاقوالا نم
 هنم مهيلع ولسام نارقلا نه هيلع ) اددشم وا افف# لوعفملا وا لعافلا هغيصن «( لزنيف (

 6 مهموق عم ءابدنالا صصق5ك ) مهل امىف مها ىرجامو مهلاوحاو مهلامعال اناس ىا( اركذ

 هيا راشا م ةرك اصوصخو ةرم اموهعو ىرخا الصفمو ةران الامحا مهما نه مهماوقا ىا

 ساجاذا هن ال لبق نورك ينك ىووتاو رسكف حاف رضاو ىموم ريخو رث هلوش

 ةورفلاو ءارضخ هفاخ زثمتىه اذاف ةورف ىلع ساج هنا ىراخعلاىفو هلو>ام رضخا ىلدوأ

 ا ةيولملم هلوكىف اذكو فالتخا ةهمساقفو سرابلا ششخلا وا' ةسانلا ضرالا |

 نا ىللقو مدا نبا هنا ليقو ةكئالملا نم هنا هيف ليقام برغاو ةعامح مزج هبو ايلو وا

 هتابح ىف فلتخاو راصبالا نع بو>4# رمعم لاوقالا عيمج ىلع ى” ىلعتلا لاقو نوعرف

 نيغاصلاو ءاماعلا ريهامج دنع ىحوه حالصلا نبا لاقو ىراخبلا مهنم ةعامج اهركئادقو |

 نع قواؤنلا لشو ىلحخلا لاق نيدحلا صعل اه راكناب ع اقع كادىلع مهعم ةماعلاو

 لاحدلا ثداحا ىف 2 جي ىفو نامزلا يضاف الا توعال هنا لقو هتايح نررثك الا
 رمعم لاق اذكو رضا هنا لاش ملسم ىوارنايفسن. ميهاربا لاق هيبحم مث الجر لتي هلا

 ىل ف تام هنا ىلع ىزعلا نب هةيئا ىذاقلاك هعين نهو ىراختلا هب لدتساام اما اعتني ف

 ةنس ةثام سأر ىلع هناف هذه مكتليل» مكتيأرا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلس هلوقل ةئاملا ءاضقنا
 سانلا هدهاشل نحيف ماع ثيدحا اذهنا باولو دوا ضرالا رهطظ ىلع وه نمي قسال

 هللأ لد هلوش دارالا نا 46 نا نع ىور املكم نا 0 ٠ دوهط نهر نمل هناَش ىلعو

 ” كِلَذ مارا ددحا ضرالا رهط ىلع وه نمثم قبال ةنس ةئام نضل ىلع علسو هيلع ىلاعت



 ( فهكلا:تامساو ) هتروص نسحاب هتروسىف نيبءوهاك ( هتوخاو فسويو ) نرقلا
 مهم نوكي نا ركنا هنا سابعزبا نع ىورف نآآلا ىلا مهئاش ىف فاتخاو ىلحلا لاق

 ١ مهلك انا ضرالان او اده ريغ رابخالا ناجحا ضع لاقو ثع.ملا ىل ف ابارك اوراصلب ءىش

 نودححيس مما ىورو لاوقا مناك“ ىفو ةينيطاطسقلا نم ةب رقم ىلع مهلاو مهريغت مو

 ةمثيخىنانبال ءدءلا باتكىف ريخا اذه تيفلا ىليهسلا مامالا لاق مييمنبا لزئاذا تببلا

 كردتسملا ىف 5 اللا ىور 6 نيئرقلا ىذو ) مهتماقا ةدمو مهتدعىف فاتخا دقو اذه

 هيف ءاحو الماوه ىأ ىرداال لاقف نين رّقلا ىذ نع لس لسو هيلع ىلاعت هللاىبص هنا

 هاننتاو ىلاعت هلوقىف ليقو با.سالاب ضرالا ىف حيس اكلم ناك هنا مالسلا هيلع هنع

 نبا لاقو هلصوي اًهبرط ى ايس عيتاف ىلاعت هلوق ىفو هعبتي املع ىا اببس ءىش لك نم
 ةتيمست ق فات>او ةعبلق هب كن ناب هب ىشع كله ناكرون نم ليج بيلا ةريسل | ريغ ىف ماشه |

 ليفطلا ىنا نع ىورام كلذىف ليقام حصاف هنا مساو همساىف فاتخا امك نين رقلا ىذب |

 ناك ادنأ نين رقلا اذ تيرا لاقف بلاط ىنا نب ىلع اوكلا نبا لاسلاق ةلثاو نب ىماع |
 اونرضضف هللا ةدامع ىلا هموق اعد اذراهب ادع ناكنكلاو ايل الو ناك ا.دنال لاَقف 0 1 |

 لذإو نيقفاخلا كلل« نين رقلاوذ ليقو هسفن ىنعي هلثم مكفو نيّتب رض هسأر ىنرق ىلع

 ىفو اهركذ مدقت ( هساو نامقلو ١ نيع ةظحاك كلذىف ناك مأ نيفلا رمعو نيلقثاا

 ءدبو ) مدا ىتباو هنباو حوت ريخك 6 ءانثالا نه كلذ هاششاو ) هتمكح ضعب هتروس

 ىسومو ميهاربا فو رويزلاو ليجنالاو ةراوتلافامو ) مهئاتناو مهتادسبا ىا ( قلخلا

 ( اوردَشملو ) مهيلع اهالتنيحىا 6 اهب ) باتكَلا لهانمىا 6 ءاملعلا هيف هقدص ام

 هسدكت ىا لوءفملاوا لعافلا ةغرصب # اهنم ركذام سيذكت ىلع ) مهنم دحا ردقامو ىا

 مهملعل ىا 6 كلذل ) هل اوداقنا ىا « اونعذا لب ) ةروكذملا بتكلا نم ركذ ءىثىف

 هيلعلزءئا امو نأ رلاىا © نما ل قفاومىا هحوتفملا ءافلا ديدشت ( قفوم نث ) هقدصب

 لودخت ىا ( قثنمو  هلةداعشلاةاداراةَشاس نمىا (ريخ نم ) لزالافىا ( هلق.- ام )

 لهاح ىوريو رس+ ىورب ىزاحتملا لاقو لهاح رساخ ةخيسن ىف ديزو ( دساح دناعم )

 ( د>!نع كح ملف اذه عمو ) هل ةواقشأ؛ ةدارا ةّعاس نم لزالا ىف هل قس ام هقدصي مل ىا

 ىا 14 ه] م6 وادع ةدش ىلع دوهدلاو ىراصنلا ند ١ دد>او يع هريغو ىحدلا لصاىفو ٠

 ( مهتك ىف اع مهيلع هحادعت> ا لوطو هس نكت ىلع مهص رو 0 ول مهتضئانم ىف مهتخأ أ.م عم

 مهلاعدر مهكح وت ىا 14 مهعل رشنو ١ ىانلا هفاك ىلا هللال وسر هنأ ركخلا بجوا امه ىا

 مهمولع رارساو( مايدنا رابخا نعإ مهلاؤس ةرثكب هيلع قش اع هل مهفيلكت ىا ( هايا

 (قونكف)

 ا ميد لوشرا نوطالا ناكو مهلسك" هءاع لا يك اع ىا 2 مهةحاصم هلع توطلنا اع (

 | مهتينعتو ) اناحتماوا ارامخا ىا 6 مالسسلاو ةالصلا هيلع هل مهلاؤس ةرثكو ) مهش اح وا

 ْ مهيأ همالبعاو 0 اداسثراو امهقن ال ادانعو ايا كلذ لك ىا( م“ ريس تاعدو< سهو )



 (فهكلا باحصاو نين رقلاىذو ) ناخيشلاهاورأك (حورلانع) هولس مهل اولاقذا شي رق

 ضعب نع باحا ناو ىنب سيلف تكسوا اهنع باحا ناف ىقييبلاو قحسا نبا هاور اهف

 ظ لا ىلع ىا 4 مهلاؤَس لدم مهين 7 تا 27 رح أهم علا 14 ا ناونكما

 نثرّقلا ىذو فهكلا باكا ىتصق ناذ.شلا ةاوراك مهل نيبف أ وهف صع نع تكن و

 مهلاؤسو ىا 6 مالسلاو ةالصلاهيلع ىسعو ) ةازوتلا يف مهنم وهاك حورلا سما مهاو

 مهسفن ىلع لمتاريسا مر>اموإ) دوهنلل هنيف ( محرلامكح وز نيباتكلا ل هال هنيبف ىسعنع
 اهناملاو لبالا مو هبرنم نذابوا هداهتجاب مرح ىا ىذمرتلا ىوراك هنع مهلاؤسوىا

 لبق نم هسفن ىلع ليمئارسا مرحامالا ليثارمسا ىنيلالخ ناك ماعطلا لك ىلاعت هوس مهل هنيبق

 هنيبفهنع مهلاؤ سو ىا 6 ماعتالا نم ١ ل وهجلا ةغيصن ( مهيلع مرحامو ١) ةيروتلا لزنتنا

 تناك تاببط نمو ) هي الا رفظ ىذ لك انهرح اوداه نيذلا ىلعو ىلاعت و هناحبس' هلوش

 نذل نم مغبف ىلاعت هلوشب هتيبق اهنع مهلاؤسو ىا 6 مهيغس مهيلع عل مهل تلحا

 ( كلذ ) ىلاعت هلوق لم ىا 6 هلوقو ) هب الا مهأ تاحا تانيط مهيلع انمرح اوداه

 عرزك ىا ( ليجنالا ف مهلثمو ةيوتلايف مهلث. ) دوجسلارثانم مهوجوىف معامس ىا ا

 مهروما نم كلذ ريغ و امهف نايعنا] تيدءلاامهقصو دارأاو هب الا كرر اق هاطش غوحا

 ام مهف ىعو ) هلك كلذ نع ىا 6 مهباحاف ١ مهروتسم فشكلاىا  نارقلااهيفلزن ىتلا
 ةضرتعم امهثيبامو قيساع قلعتم ةزمهلا حتشب 6 هنا ) هنا نم ىا « كلذ نم هيلا حوا |

 قدصوهناوسن ةدعص) حرص مهرتك الب هبذك وا كلذ ركنا 0 هنأ مهن دحان ع تحير ىا ا

 ضام لعف هنا ىلع لادلا ديدشتو داصلا حت ىرذاىفو هلاقم ةحيض ةخذ ىفو (هتلاقم ا

 مهدسحو ةحيض ةذيسأ ىفو ( هاياهدس> و)ل هفساإ انعم يا (ءداّنْعأ قربغاو )4 وعفما ُهلاَقْعاَو ا

 ا يع ىراصتلا نم ةفئاط ميا نوكسو نونلا حتف 6 نا ر2لهاك )|

 رعت ثنو داصلا مغب (ايزوص ناو اهتباكح ليصفت ىقايسو اهنا ىفاك ةلها ءلاىلا ظ

 كلذ له ع هنا شاقنلا نع ليلا زك رك ذدقو ىنروص نا هل لاهو ادودمم ةخسأىفو |

 ام رفك ىلع ااه نافو رغم نابدوهي ةمحمملاءالاب ( تطخاىناوإل ةباحصلا»» رح ىف ىهذلا

 عوتىا 6 ةتهاملا ضعب )ل هيف بذكيرلو هنم ركل امفىا ( كلذف تهابنمو مهريغو )ل |
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنااىا (هاكحامل كلذ نم مهدنع امف نا ىعداو ) هئحاملا نم

 | فا زي يحطم كيش كلر عيش كيرلا وسب” اكد و موي كسإتاو ١
 مالسلا هيلع مهاربال هتقفا 0 تان عافت مف هدنع نا نم ىا 6 هتوعد فدكو هتخ ظ

 ه.لع ىلاعت هللا ىلك ى: ا ىا هلل ةثل هنروع اه عكر ىوررو اهنايلاو لب الاموط لحتى

 م و هيلع ل هللا ىلص هلا ىور ( نيقداص من مع“ ا اهولئاف ةيروتلا اوثاف لق 0 1

 هنوعد قدصو هل ورن لكي ظع ناهرب ادهو أ ا نأ اًورتح ملو اوت كلذ م يل لاقاأ

 ا مرح كلذ نا 2 ىا بذكلا هلا لع ىرتفا نف ىنعإ : ناولادب ظاا هلوق ىلا )
 يمص « كتاعس عع -0000 11١

 رمل ا



 ةبؤع و للا ربسأ ١ ةهلب اقروا هلقجلاا روج يد 7 ياةنيدقف نهد ةاروت || كو زنلبق مهلبقن

 ْ مهلقحلا نيام دعب مهدانعو مهن راكم و مه فنا ند مهفاصن | مدعب نوم الخلا مه كّكلواف هدنع

 مو اع لاو هللا ىبص ىلا رهظافىا ةدحوملا ديدشت ( عدو )ل ءارلاديدشتب ( عرقف (

 ههالاباما» ركتا ىا (هدحجاعي فرتعم نفل كلانهمهفالتخاب اوف رفتو كلذ ىلع اوردقي إذ

 / ىا فاقلا رسمك و ءايلامضب (ىتانأ) ءايحليلق نمو ىا ءاحلاو فاقلاب (حقاوتمو) هفاصنابوا

 لوعفمهناىلع بصنلاب (هدب هباتك نم ةّكهاظ ىهىتلاهييعل 00 (هتحيضف ىلع) عضي

 محرلاة اهو فني رحت لب فحصت هلا ىهاظلاو ةفاضالاب هدب ةباتك نء ىدلا لصاىفو ىتاي

 مالسنب هللادبعنا ىراخلا ح.كىف ءاح دقو ىلاخلالاقهتلاح كلتيا سد سامنال ةدء.ضفلاب اه امس

 مدت ىذلا ربا روعالا ايروص نب هللاددع ظافحا ضعب هامسو روعااي كدب عفرا هللاق

 ظ

 / ىا 6 مهتنادحاونا) دحا وريم و ىا لوعفملا ةغيصب (رثؤي وإ) هدعب لسا هناو هركذ

 ةخسا ىفو ( هباتكنه )) ملسو هياعىلاعت هللاىلد 6 هلوقفالخ رهظا ١ باتكلا لهانم

 صاظلاو ةفكح عج 6 هفكح نم امقسالو احيح ) رهظا الو ىا 6( ىدباالو ) هتك نم

 | ريبكلاةيدارملاف قاطا اذا بات كلاو نيغصلا ب انكلا قاكىللع و ةفيحصلان ا نيفطاعتملا رباغت نم

 اننفتامهنيب عمج هنانم ىجلدلا هلاقامم ىلوا اذهو اههنيب عمجا لاح اهسال معالا هانعم ناكناو
 الكتكا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هنا نيصح ن ةئييع ثيدح هائمدقام ديؤياممو انيؤتو

 نعاث وهو سملتملا ةفيحصك اناتك ىىوق ىلا لماح ىنا ىرتا داي لاق هذخا املف اباتك

 هلماعىلانتباتك امهل بتكف !يماامهياع مق هنأ نإ و رم ىلءىعاشلاةف رطو وهمدق توام

 ازاتحاف .ةرئاسمم امكل تبتك ىنا لاقو ةفي الك ىطعاو اسمهلتَش هيمأي نب ردبلا

 لاقو مالا ىلا ىخ٠و ءاملاىف اهاقلاف هلت سمالا اهيف اذاف هتفيح سملتملا أرفف ةريذا

 الثم راصف هلّتقف لماعلا ىلا ىغ٠و ىناف ىتفيحصك اهناف اهقلاو كتف أرقا ةفرطل

 مهعيمج ىراصتلاو دوهيلا مهب دارملاو سنحلا مال ماللا ( باتكلا لهالي لا لاق ) |

 نوف منك امن اريثك مكل نير ) سو هيلع ىلاعت هللاىلص ادمححىنعي 6 انلوسر 0 م ءاحدق ال

 ىسع ةراشبو ةاروتلاىف امم محرلا ةباو مل-و هيلع ىلاعت هللاىلص هتك ( باتكلا نم

 هنيست ىلا ةرورمخالامم هن وفئامم ىا ( ريثكن ع وفعو ) ليحنالا ىفامم مالسلا امهيلع هب

 مءاج دق ىلاعت هلوقىنعي ( نيتي آلا ) همر هذخاؤيال ثيح هملحل مكنم ريثك نعوا
 تاملظلا نم مهجرو مالسلا ليس هناوضر عبتا نم هللا ىدهء نيم باتكو رون هللا نم

 مقتسم طارصولا مهيدهلو هن دأب رولا ىلا

 قارنلاب زاجل ىف (هزاجحا نم لا ةقااسلا ولو زاط ةطدبقسملا (ىل (ةعن الا وج ولا ذخر ظ
 ويجي ور سس

 هب



 هبت هان مع
 يت سب سس :

 ىا (ةيرعالو) ةعزانم اهيف دحال سل وا (اهيف عازنال) ل ةحضاو. ئآ عه
 ةدراولا ةعبرالا (هوجولا هذه ريغ نم هزاحتاىف ةنبلا هوجولا نمو) ةهبشالو تلال ٠
 ةصاخ ةعامج ىا (موق زيحعت تدروز كانا ىا وون ةزءم (ىا): ههالا زيدعملا قى

 مهلا ) مهنع ىلاعت هرابخابو ىار ماب ( مهمالغاو ) ةصتخم ماكحا ىا ( اياضق ىف )
 اي اواي ناو هلوقن ىلا. حرشاماو ادءاهنونمنالو ىلاغت' هلوقكك ىا 000
 اوز لب ىا (كلذ ىلع اوردقالو اولعف اه) ةصاخلا اياضقلا نءال ةناعلا رومالا ن
 هلو ةعلا ةروس ىف هيلغ صنام ىلع (. دوهيلل هل رثك ) تالا هدم اهيشلا "نع
 (ةرخآلا رادلا مكل تناك نا لق) هب آلا لل ءايلوا مكنا متعزنا اوداهنيذلا اهيااب لق
 مهيقاب ىا ( ن ١ نود نم ) م عا (ةصااخ ا ةبوثملا .نم اهيفامو ةنلا ىا
 تآّوملا اونمتفا ىا (ةيآلا) 0 هالا ةنطا لخ دب نا مكاو: متيعداك ا
 اهقاتثا ةنطلا لهانم هنا نّسانم نال ' ؟انمتم قفو ىلع 00 ىا نيقداص متاكن
 لامعالا نم ىا مهيديا تمدق امب !دبا هون ناو اهيلا رادكآلا راد نه صاللا بحاو
 ىلوالا ميلا ديدشتب ( جاحزلا قحم اوبا لاق ) ةديؤملا زاقبلا كل وك ادل هلحوألا» هيلعلا
 ىلاعت و هنادع.س هللا ىا 6( هنال ةلاسرلا ة# ىلع ةلالد رهظاو هج مظعا ه ,آلأ هدهى)
 ىلأعت هللا ىلص ى كلانعو مهنيدحا هنع مئاديإ هج نإ من ١ مهملعاو 8 اومن ل

 هين 3 ريس 3 عل مديع هايم ال 61 اهاوشإال هدد ىشت "لاو 0

 رلى[ سلال ا يللللاب7977797 2279770 ب ب 2

 0 دانصلا ديدشلو ةيحعملا نيغلا حاشا ( هشرإ صغالا مي لح رز ةينمالا هذ هذه ظ

 نه خسنلا ضعب ىف هطيضام سهاظلاو ىبلدلا هركذ للوعفم ىننبال مزال هنال هلوا 0
 1 ةصقلا سوماقلا ىو ةملب كل هقاح ف هارب قرش هأئعم ناو لوو هغم صل

 اده ثيدحا .ظفاو 1 تايووطاالا هناك توب ىنعي ) قرشاف قاحلاىف ضرتءاامو

 لارج كيمسلا دهاهاورو اعوذ م سامع ناب انع اص ىنا فقانع ء ىلكلا 3 رط نه قا: لاو اور

 اونا توملا اون دوهيلا ناول هاظفاو مس و هياع ىلاعت هللا ىلد ىنلا نع سابع نتا

 فروا لخدا ىا ءازلا ديدشتب 6 مهعزجو ) ت دابا وعل اا خيبت ع 0
 )ع هلوسر قدص ) نيثيوأ لاء 1 ,ىا امهحتش وأ ءاهلا ارم كو ءايلا مهب (رهظلل) مهولف

 دع ملذاز لعافلاوا هل لوعفملا ُه هغمصل 4 هيلا نئعو ءأام هدو 0 هتلاسر ىوعد َْق ىا

 ىلع ىا (اوردقوا) مه ربع 0 ىا (نطارغا هرنذكتا ىلع اوناكو م6 :مدحا) هنزوملا ىا أ

 نع مهف رمد ىا ( كيدي تروظف دي رام لعش ىلاعت هللا نكاو) كيحس ا ند م 0-5 م

 د# وب الاقدت 2) كارا (تنايوهن زحمم) مه ريغ نه هص ر> ا 0 معو عم مهيذك

 (دصاو الو ةغام مهن دجوبال) ناكلا ا مهنا ريد له | بححا ند و رم كب حتشب ىلا: طآلا

 هلوقىلا ةر> ولآ رادلام 4 تكل ىل اع هل وه ىا هد 0 كالدن هللا ما موب ند ( موه ىا
 ب موووت 12222 سس سس مس سس بس: سس



 ىلا عرضتل ىا لؤهتدن م مه.قانم ولع هنم دخؤيو مهرتارم ىلع مهسترتف اهءارو ىلعو |

 مهاعد امدعب ىا (اهنماوعنيماف) مكنمو انم ىا نيبذاكلا ىلع هللانعا لعحنف نيملاعلا بر

 مهل لاق مهميظع بقاعلا نا كلذو )) اهنع اضوع ىا 6 ةيزحلا ءاداب اوضرو ١ اهيلا |

 | ىتف) ادباىا «طقىناموق نعالامهناو) مكب رنه قا صا نم ؟ءاحاع ىا ( جاهلا متملعدق ظ

 | هوتاف اوفرصناو هوعداوف مكنيد فلا الا مثربا ناف ثيدحلا ماتو ( مهريغصالو مهريبك |

 | اذا لوش وهو اهءارو ىلعو هءارو ىبثمت ةمطافو نسف ادعم ةشناو انسح نذتح وهو ظ

 قي را اال ولبس اول اهاولج ال: ى الآل نإ: ىرانصنلا :ولمعنا وةقيباءلاقف !ؤئماف:تؤعد أ
 | ةلخ ىنلا ةنس لك ةيرحلا هل اواذبو هل اونعذاف اوكلهتف اولهايتالف هلازال هناك نم البج |
 طضالو رزاء.>وةدرق اوذ-لاولهابول سو هيلع ىلاعت هللا بص لاقف ديدح نماعرد نيثالث و ظ

 0ع حلب عيرتااو )/ ريعلا ركون ىح نارها لس أتسإل ورا ران ماولا يلع

 / ريظنااىنمع انه لثملانا رهظالاو مانديءىلع انازئام بيرىف متتكناو هلوق) هيف كجاح |
 ع - ١ اعلا 0-0 0 : -

 نا وا ولمن لاف هل ود ىلا ) ةماعلا روهالان م هب الا هدهو ةصاخأ اياضقلا نم ةحاجلا ناف ْ

 مهنع ىفا ىلاعتو هناح .س هناث م نهىا (سيغلا نع رامخالا باىثإ ةزدعملا ههج نم ىا !

 سس هال" 1-

 | (هيلا بيمتالو) توملا قمت ىلع ىا لادلا ريكو ءايلا مضب (هيلع مدّ توملا اونمتق
 مهشامف 75 ىلا (دوج+وم ) هين نم مهعانتما ىا (عادهو) هيك هل ليق اذا هين ىلا ىا

 مدقتام لثم ىا ( كلذكو مهنم هنحتعي نا دارا نمل ) مولعم ىا ءاهلا حش (دهاشم)

 ةئعللاب ءاعدلاو ةنعالملا ىف هنمللا مهنو ةلهملا نم ءاهلا حتس (ةلهامملا 39 ىنقلا هنآ نع

 داهتحالا لاهتبالاو اونعالت ىا اولهاتو أضع مهضعل لهاو نيه رفلا نك ملاظلا ىلع

 ةبآلا هيلا تاق ىلا هباحالا مدع ةيلمح نك ىا (ىنعملا اده نه هصالخاو ءاعدلا ىف

 ةزمهلا مضب فقسا عمج 6 نارحت ةفتاسا هيلع ) مدق ىا ءافلا حتش ( دفو ثيح )ل

 نك ايع ميجو ةحوتفم نون » نارتو مهيضاقو ىراصالان د قفز ءافلا هدشتو ىفاقلاو

 «مالسالا اوباوإ ةكمنم لحاسم عبس وحن ىلع نهلاو ةكم نيب ىراصنلا اهيف ناك ةدلب

 ىلع اورصحاو نامعالاو مالسالا لو.ق نع اوعنّتماو ىا واولا مكو ءامااو ةزمهلا حتشإ

 ةنعالملا ىا 6 ةلهاملا هيا هيلع هللا ل اف ) مالشلا هلع ىتسغ قح ىف دِسافلا مهداقتعا

 هقلخ ركناو مالسلا هيلع ىسعىف ىا (هيفإ) كمصاخو كلداحى ا (كجاح نفث هلوش)
 انءاسن وكءانباو انءانسبا عدن ىأرلاو مزعلاباوماهىا اولاعت لقف ىنمي (ةي آلا ) ديعيدلا هنا معزو

 ىلع مهيدَقَتف هباَش مهقصااو هلهازعاو هسفئانم لك عدي ىا مكسفناو انسفناو ؟ءانو

 | داراانا رهظالاو ىدلا هركذاذك مهنع هتعفادمو مهل هسفنب ناسنالا ةرطاخمل سفنالا

 اهءارو ةمطافو ني:سْلا عم ملسو هياع ىلاعت هللاىلص هج و رخ ىتاسام انس راقا برقا ان_فنا

| 

 ةصراقملا»عإ:(ناوططالا) .عهنم اذنعإ ىا (مهنا) مهريغو نافكلا ىا'( مهربخاف ولعت
 0 - هر : 0 "0 ِ هام ع ءابج اجي ها هد ن6 لا
 عل دا 4 اللا هدهو هيضاملا ءايالا ىث مهاعف مدع ققحل6 ىا (ناآك اعرف هلةتسملا هنمز الاى

 (رودص)

 062252252252222 22 22222222222 220662252526 يي 056 يللا 722 ية يح



 001010002ْتُُلُُاُاُُاُاُااااااا3لاا و 739307ل0707070-كلكل ألا  ااال>بل ا لطغغّْعل

 0[ ل ايدحتمهتم تلطام رودض
 هو ه7 يل

 لكذا مهص وصخ نار ىراصنل زيدعتلا نم ىا )ع اهاق ىتااىفام) مهلاثماو نما قل: ىا

 هقادصعاو.لوطق قلطملا ىنلا اوبذكو قا ىلعمهنا اوعداو اوباف مالسالا هنم بلط امهنف ||

 ( هعاهسدنع مهعامشاوأ هيعماس" بول قحلت ىتاإ ةيدللا' ىائارلا متفنا («ةعقوزلا اهتم )

 لصخنو مه.يصل ىا )»ع مع رتل ىلا 0 ةماخعلا ىا : ةييهلاو ( هملات ناضل ىلع هل مهعامس ىلا

 ةفاناوإ هتلالج ةوقل ةذءسن ىفو هتوالح ماهتىف هتلاح ىا ( هلاح ةوقل هثوالت دنع ) مها

 ناب زكا ىلع) هنوالات وادتع و رىأ (صو) ه سما همظعو هردقةءفرىأ نيتدتش (هرطخ

 نولمناكل ( نوبذكملا ىا 1 اوناك ىت> ( هب نيقدصملا ىلع أهتم بعصأ ىا مظعا هب

 اذاو مهذع ريخأ ىف ىا ( ىلاهت هللالاق66 ) هعامسا نم ان ره ىا 14 اروش مهديزيو هاش

 ١ هيوالات ىا 14 هعاطشانودوبو 0 اروش' مهرابدا ىلع اولو هدودو نارقلاف كبازتجزكااذ

١ 

 نوت نبتلا اوت لوكا ها دغر اهلاكاذ اذار تليق هلا الاقكاما هلمهتما ركل )

 مهدادو 07 امو ىا (عادهلاو) نو رسدتس مهاذا هنود نم ندذلا كك كاوا لا ٍإ

 هريغ ؛ىماي دلاءاو راك ئا (مالسلاو ةاللصلا هءاع لاق ) هعامسأو هنوالأث مهتهاركو هعاطقتا |

 ىا(بءصإ نارقلا اذهنا ةحيحص ةذعسنىفو ( نارقلانا ١ اعوف رم ريمعن. مكحلا نع

 ىذحدلا لصاىقو )ع هه رك نم كة 0 ناك ٌ وهو حاف و نعلا 205 ( بعصتسم ديدش

 تاوثاان ىشلاو ديعسأا لاب زيمملا رشوأ ريخ نم تا ام ءاز> نفت ركمل نيملا رجافلاو ربلا

 هتنيهو )نم ؤااننا رقلاةعورىا (هبهتعؤرلازتالفإ هذع سن ىفاكهب ىا ( نه ؤاااماو )'باقعلا 9

 الاقا ىااذامحتا هذعسأ ىفو ( اناذحتا) هيطعت ىاواولا وكس ءاتلامض م هيلو هن والات عممايا

 ههبدصت وهنأأ هيلف ليا هؤذ واح رفواراشدتساو احارس را ياءاهلا حّتشب ( ةشاشهه.كتو) هيلع

 هيفا صءقتس و دل زر ىا معبر ناوكح ن.ذلاد واح 4م رءشش ىلاعت هللا لاق 0 هن دلاع ىا ©

 هيفامىلا نامطتو نكست ىا ( هللارك ذ ىلا معولقو مهدواج نياتمث )ل ةب وقعلاب ديع ولا نم

 نع ن رقلا اذهانل زاول) ىلاعت و هنادعيس هللا ىا (لاقو )) ةرفغلاو هحرلا دعولا رك ذ ند

 كل 2و هدير : ند 0000 هو اةقشنمىا هللا هيشخ 5 ند امك طم افا هنأ راىا 1 ةيآلا ليج

 ا ةلاىا 1 صخ“ى 5 هءلاثو والندت ع مهعامساو ه.حمأس بولقى غلام ىا )ع اذهنا 1ع

 ( ىرتم زهناوهو هرردشت وا ادهن هلدب 6 هنا ز) هفحو ىلاعت هللا كك, طاق ودىا (ه.)

 دوه ع وهاك هن هيب "امم لم ةقاكتلا ىا ) هريسأ 5 مالا همعاعم مهل ن“ ( تنصا ىا

 نكن لاضصح د دقو 1 مار ما لوصونم ماقملا اذه ء مهل لمح هنا | ماوعلان ل ,يثك ىف |

 ؤ



 ظ

 كتل ها/4 ]مس

 (14/لبةن ىسي فقوذ ) نآرقااواتي نكيىا ( "ىراقب دنا ٌقاآرصل رع ىورأم ) كانو
 | خمسنلا ضعإ ىفو ميج لو ف ةمدحعم حت ( ىحشال لاقف ) 1 "م ةخعسأ قو ةدك) مثوا

 هنادي عشخو ةيأف قزق هعامسان . هياصأ ىدلا نزد>الىا .صهاظ | وهو اروصقم نيتحتس |

 ناسلا هققدلا ىناءملا نيب عمجامل ىا ( ماظن :او) برلا مالكر انه هلرلصح ىذلا برطالوا

 ال_سالا ىلقةعامح ترتعا دق ةعورلا هذهو ) نابدتلا ناديمىف هغالملاو ةحاصقلا نيبو

 ىا(رغ' ن*مهنمو هنماو ةلهو لوالاها لسانه مهن 5 مايالا نم ليلقىف ىا ( هدعو

 هلوقىف ىنءلا اذه ىلا راشاىلاءآهلعاوهب رىلا هدعب عجر مث ذئنيح م0 رك لع نعسأ

 اوناوا نيذلاك اونوكيالو قا نم لزئامو هللا يك مهولق عشت نا اوت“ نيذلل نايملأ

 (حيحصلاىف ىدل) تدوساوا تدتشاىامهمولق تسقف دمالا مهيلع لاطف لق نم باتكلا

 سو هياع ىلاصعت هللا ىلص ىلا تعمس لاق ا نب ريج نع ) نيحيحصلاىف ىدود لب

 0ع لا راو قلتش عأ يلا هذع غلب املف ) روطلا ةروسبىا ( روطلاب بزغملايف أره

 هلوقىلا ) مهسغنا ىا (:نوقلاخلا مهمأ ) هنوديعيالف قااخو ثدحمو دجوم ريغنهىا

 هللاوهمهاوقىف نوئقوبال لب ضرالاو تاوءسلا اوةاخمأ ىلاعت هلوق ىنعي ( نورطيسملا
 كلو عا نع اوضاع اا هتيئلاخىف 1 وةقا واذا ضرالاو تاومسلا قلخ نم اولئْس اذا

 لأ ناو زامدللا ' غ1 نس, ةوبنلا ولطلب نت ىا كبر نلا زب ص دنع مأ هتنتؤي بقل
 ةزءهلاو لب ىنعع ةءطقنم هثالاثأا عضا وما ىف 17 اودارا نيك وراد ءايشالاىلع نوللاغلا

 لصحاملاحرفوا ةييهلاو ةعورلا نه هارتعا امب اعزفىا 6 ريطينا ىلق داك ) ةيضقلا راكنال
 تبا ارا قر السل ) “هلو ق دي وت نزلا اق نه ىف, لقلاةعسو ودصلا حرش م هل
 مالسالاة>ءءذىفو ( ىاقىف) رقتساو تشاو نكمىا (ناعالا رفواملواكلذو) هنع ىا

 فانم د.ع نب :سوش ف نبا ىا .14 ةعمر نا 2 نوكسف مخ 4 هشع نعو ( ناميالال دب

 مل-و هيلعىلاعت هللا ىلد ىنلا مك هلا ) هريسفتىفىوغيلا هاور ثيدخلاو ردبىفهللاب ارفاكلتق

 ةلطاسلا مهتالالضو ةلطابلا مهتاداقتعا قفاوب مل امث ىا 6 هموق فالخ نم هب ءاح اهف

 موقىا 6 دومتو داع ةقعاص لث» ةقعاص مكترذناف هلوق ىلا َتاصف باتك مح مهيلع التف)

 هخعسن ىف مال كلاو ةاللصلا هيلع ىنلا ع ىا 6 هيف ىلع هديب هيتعكسماف ) اصو دوه

 هتوالت نع كسي ىا ( فكينا ) مهنيب ىتلاةبارقلاب هلأسو مسقا ىا ( محرلا هدشانو )

 لءل)) ىلظرقلا بعك نبدمم نع هتريس قحسا نبال ( ةياورفو ) هتءارقيف فو
 ةخسن ىفو (هيديب قاما هيلا عمتسم ىا (غصم ةبتعو رد سو هيلع ىلاعتهللا ىلص ىب

 (ىهدنا ىت>إ امهيلا ادنتسم ىا 6 امهيلع ادمتعم هرهظ فلخ) امهل لس يم ىا هيدب

 هللاىبدىبللا ددعسف ( اهتسامنو اهنا ىا ) ةدحسلاىلا ) مسو هءلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىا

 هرواحتىا (هءجا رباع ىردباله شع ماقو) ىلاعت و هناحعبس هلل هعم نهو ىا )0 لو هيلع ىل اعن

 ى رجا هيلع 0 هيلاا واح ىا هوبا ىد هم وقىلا جر“ و هلها ىلا عجرو) هدداربو

 1 13 2 اج ا د يي عسب وح سس وسم سمس يس جب يم مع يب موسم دج ١ مج ص يس ص وج و مم

 عدل
 ووو وسو سويتي ويس سوي سس صم سم سس يلا



 هه هالو 1-0

 الدم ”ةلادأ ناكر زال ادبي ته ادعو مهنع هعاطقا نع ىا ( مهلرذتعاف ) هيدل
 هبيئاعم ةلاز+ ىا « طق هلثع ىانذاتءم-امهللاو مالكب ) مالسااوةالصلا هيلع دمت ىا

 دقاوال فات «اقداش اهنانت "ىذا لهجات هغانإ ى أي تيكداف ل نلاقب ةيايفو
 هتريعا هنا ) ةتطئانمدصق ىا 6 هتضراعم مارا ) نرريثك نع ىا ( دحاوربغ نع كح

 ىا ( ا ) عتتماو هسفن عنم ىا ( فاك ) ةيثخو ةعزف هتباصا ىا ( ةبيهو ةعور

 نبانا يكل ) ةلداحلا ةلواحم نمهدصقامع ىا ( كلذ نع ) ةيدهلاب ةنورقملاةعورلا كلَ

 بلط ) ةلءهمنيعف ةر 0 وا ةحوتفملا ءافلا هد ثتو فاقلا حتافو ميلا مشب 6 عفقملا

 همام دش همالك نا نط ىلع هلادب مف ىا 6 هيف عرشو ) هدصق ىا ( همارو كلذ

 ىضا ةرزروععم امراد ىلا ةحاصفلا نونفو هغاللا نوذف نم نا دقللاف 0 ةضراعملا نم

 ىا عاحف ) ةيآلا ةيَش غمس نالت ىا ( عجرف ةيآآلا كءام بابا ضراي ليقو أره
 امنوك حاصت هتالمهم نا هنم انظ نآرقلا لاوثم ىلع ىا ( لعام إ) ل_سغو حسم

 ةقدو ىا « هتقو لها حصفا نم 2 عفقملا نبا ىا ( ناكو ز) ضقانب ىتخ ىا ( رشلا

 ىهدال«.ةثملاؤفو فاكلااو ةلهمملا ءالا حت ) مك نب ئي ناكو ( هتنطف ةدحو همهف

 هينشملا ند فقل محق ىف ىهدلا 3ك 3 و ةءاكلا ديدشت ( لازغأا ) ءاي ةدايزب ميكح نا

 برغملاب ميلا امهمضي لبقو لادلاو ةزمهلا حت 6 سلدنالا غيل ) ىنمشلا هراتخاو

 أيش ) دارا ىا ( مار هنا ) لوهلا ةغيصب ( ىكخل هنمزف ) هيلع قفتم ماللا مضو

 ( اهلاثم ىلع وذحيل صالخالا ةروسىف رظنف ) ةذراماانم رك ذ ىذلا ىا ( اذهنم

 ىااهحتفو ءازلا مذب 6 همعزب ) اهمضو نيسلا رسكب ( جسنيو ) اولسا ىلع قابل ىا

 ىح اىا 6 لاق اهلاوذ٠ ىلع ) همههو بجوعو هنظ ىذتقع مارملا دسسو ؛هالكلا مظنيو

 ىا (ةبوتلا ىلع ىنتلخ ١ ةئيلو ةبيه ىتباصاىا ( ةقرو ةيشخ هنم ىتترتعاف ) روكذملا

 لانقالا ويلات هللاىلا عوجرلا ىلعو ىا 6ةبانالاوإ ةيصعملا حبقا ىه ىتلاةدارالا كلت نع

 ةرفغملاو وفعلا تلطيف هيلع

 هك لصف زوج

 ىلع ىا )ع ةيقاب يآ هثلك 3 نامعالا ايلإل كنع ىا )َ ةطدوايسليلا هزاما هوح-و نهو 03 ظ

 هللاداراام هدم مهلا ىا ( اين دلا تءشام مدعتال 2( ناكم لك ف ةوادم نامزلا تادعؤفص

 ناصقالا نم ىا ( هظفحب ىلاعت هللالفكت عم )) ةيفاعوريخ ىف اهلهاو ايندلا ءاّقب ىلاعت

 لزن ىذلا اهاايف مها زهتسا و مهراكتال ادر ىلاعتو هناحبسهللا ىا ( لاقف ) ةدايزلاو

 ' هظف- ىلع نآر قلا انام ىا ( نوظناحلهلاثاو رك ذلا انلزن نانا ) نون كناركذلا هللع
 ( هفلخ نمل واب دن نيام لطابلا هينا لاقو ) هتساخو هللالها نارقلا لها درو اذلو



 | تاز م رئاسو:) ذيج ريكحا نم ليزتت نعي( ةيشآلا) :هب قلعتيل اليبس هيلا دجال ىا
 تضقنا ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انين تازدحعم رئاس ىتح ىا ( مالسلا مهيلع ءاينالا |

 ( اهريخالا ١ قبيملو ةخساىفو ( قي ملف ) اهتاعاس عاطقاب تضم ىا ( اهئاقؤا ءاضشا ظ

 هنا زعم ةيهاظلا هتايأ ةيهابلا) عينملاعيدبلا ىا ( زي زعلان ا رقااو) اهرئا بابرا دنع ىا

 ضال( مويلا ) ةيدانم لواىف :ىا (ةيلع ناك امىلع) هيئاعم.ةعماللاو هينارم ةحئاللا ىئا

 | فاطع عيسو ةخسن ىفو ( ةنس نيثالثو سمحو ماع ةئامممح ةذم ) اذه انموي ىلا ىا |

 | طلة لن( قوا اذه اةلتافاع امهئتبامو نآرقلا قيعا ًادتملا بخ مويلا :ىلدلا لاقو ناب

 ىلا هلوزن لوال ) لاق اذلو ىلاعت هللإ هعر مذصملا نمز مرات اذهو ملا ماع ةئامسح

 هتنه ىا (ةرهاث هتحخ)إ اذه اننامزىلا رشع ةدايزو فلاةدم اذكو لوّشنو ( اذه انتو

 ْ 000 اهلها ىا ( راصعالاو هعزتع هتضراعمو) هليبم ىا ةرهاط هخسن ىفو ةيلاغ

 أ ةحاصفلاف ىا (نايبلا لهابإل ةضئافو ةءولمم ىا ( ةحاط اهلك ) راصمالابااو ىئرقلا |
 مارملا ناديءىف ىا ( مالكلا ناس رفو ةغالبلا ةمئاو) ةغللا ىا ( ناسالا ع ةلحو )

 عمج ةدحوملا فيك ميا حتش وهو ةعانصلا مدقت ىف ةرهملا ىا ( ةعاربلا ةذباهجو ) |

 ىلا قا نع لئاملا نا لاخلاو ىا 6 دحاملاو )إ) قاف اذا عرب ردصم ةعاربلاو ذيهحلا

 ًايننهم رضاخ مهل ىوانملاو فااخلا ىا ( ديتع عرتشلل ىداعملاو زيثك مهيف ) لطابلا
 | ( رؤي ءىشب ىتانم مهنءاش ) ريرش دناعم.ىا نونلاب دينع ة>نىفو ريكتلا ماقمىف

 م5 انتم كفا[ وا اجهنك رالاوت ا 6 نيتلكو فلا الو هتضراجنا ف ١ ىؤريتما |

 | بيعوا حيت نءط هب قاعتي الحم نارقلاىف دس ىا ( حيت نعطم ىلع هيف ردقالو

 جار اب ىا شي حيحش دن زبالا ) هنعطىف ىا ( كلذ هنهذ نه فاكتملا حدف الو) حرص.

 هب دارب دق نونلا نوكسو ءازلا حتشب دئزلا ناهقيقو هحدشب دوبل هيزو هع زانلا أ

 ارانيدوا اهرد جر النا هدعشق وخعلا اما حيحشلاب اعدم هلك كد او دب زلا ياعم دضصقو ٍْ

 (رونأملا لب ) ةلقلاةياغ ىلاةراشا امهنيب عملا ىفو اران عسي 1 ا عر ظ

 زدعلا ىف هواقلا 03 هيف نءطلا كضصق 8 : 0 1 نم..ل < نع 14 5 تا ىأ أ

3 3 

 دنع 3 ١ 1 نه |
 ظ 4 لصف 2 /

 ١ هانهلب >6 هللا حاشي ز((ةمالاب تلقوا ) .بقاشلا ةاملع رهو (ةئالا نم ةعاجب دع دقو) |
 هماسإال ىا ماللاديدشتو ملا حش (هلعال هيراقنا اهنمةريثك اهوجو هزاحناىف) فاح

 | لاقالا ىا ( بايك الا لب )) هعفديال ىا ميا ديدشتو ميلا مشب 6 هجميال هعماسو )



 < ةةنفشلا س
 6 0 هرار 9 ىا 6هديدرتو) ةذلىا «ةوالح هديزب هنوالت ىلع) بادالاو

 م لوز ال ىا (ايرط اضغ لازبال) هركذ كالا ايش بحانم درودقف ةدوم ةدأاز ىَضتَس ىا

 مارملاماظن ماه" ىا (هغابم ةغالبلاو نسا ىف غلب ولو مالكلا نم هريغو) هثوالط و هنوارط

 «ديعااذاإ عبطلاف هركيو ىا لادلا حتش 6ىداعي وإ) عمسلاف ىا عديدرتلا عم لميإ)

 هريغ ىلع هللا مالك لضف ميسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقلو ةاداعم تاداسعملا مهلوقل

 هبذلتس ) اساقعو انباوتو اساتعو انناطخ هيفىذلا ىا ( اناتكو) هقلخ ىلع هللال ضنك

 هنوالن ) نناتسيوىا اددشمو ا فةفخم نوثلابو لاهسللاو زمهلاب ( ساؤبو تاوالا ىف

 تاف آلا تاقواىفىا ةدنشلا صو نوكسف حتشب ةمزا عمج ءازلاو زمهلا حتفب (تامزالا ف

 ىا (كلذ هيفدجوب الا ةعوضوملا تايكرملاوةعونصملا تافلؤالاىا (بتكلانم هاوسو)

 نوباحتس اقرطو انو اهل انهباحا ثذدحا ىتح ةعوطملا ةسنالاو.ةذالا نو كذام

 هءصتخا املىا (اذهلو امتءارق ىلع مهريغو مهسفنا طيشش ىا ( مهطيشنت نوحللا كالُس

 هللاىلص هللالوسر فصوال ناحلالا عاوناب نايتالا نع ىنغتسملا نايبلا نسح نم نارقلا
 ظ ههجو هللا مرك ىلع نع هريغو ىذدهرتلا هاور م (قاخال هناي نارقلا 2 هيلع ىلاعت

 ا و اسهل ةخسنىف م اهحتقال ماللا مضو ءايلا حتشب وهو قاخمال نارقلا اعوذ سم

 زب ركدو هيدي رع رثك عم ىا (درلا رثك ىلع ىلبيال ىامال ريكو ا واىزاحملا هعمتو

 0 ىندنالو) ةريتءملا هظعاوم ىهتلتال ىا ةربع عمج ححتفف رسكب 0 (هربع ىةذقةنثالو)

 قا نيب قرفلاىف غلابلا ىا «لصفلا وهوإل هيئاعم بئارغو هيلابم بئاع دفنتال ىا

 ةرابعو ارمصتو اربد ىا (ءاملعلا هنم عبشلال) هاكدج هصاىا (لزهلاب سل لطابلاو

 مةنسلالا هب ستلنالو) ءاوسلا قي رطنع (ءاوهالادب) ليمتالوىا (غيزتالو) ةراشاو

 نيييصن نج نم ةفئاط ىا (نملا 3 ىذلاوه) ةضقانتملا ةفلتلا تاغالا هبهبتشتالو ىا

 اوفقوشي ىا (اولاقنا هتهمسنيح]ب عن ا عنمالو ةرب زا نه اوناك مهنا حو ىفو

 ًادنقا ىا ماب انا رق انعمس انا) مهيلا مهعوجر نيح مهموقاوا مهضعبل مهأوق نع

 اعينهو هتغالب ىف اعيد هيناعم ةماخق ع نه اسرغ الولادمو هيناسم ةلازج ةهج نم احم

 باهعلاو باوثلا قيرط ىلاوا باوصلا بوص ىا ( دشرلا ىلا ىدهي )ب هتحاصف ّق

 اذافةالف  ضراب ىشع رمع انيبلاق زيزعلا دنع نبرمع بقانمىف ىناسغلا ىلعونا رك ذو اذه

 ١ هللالوسرتءمسدقل هللايدهشاق رسال وشب لئاقاذا واهنفدو هتادر لضشاهنفكف ةتيم ةثحوه ١

 نم لاقف اص لجر كنفديو ةالف ضراب تومتس كل لوشب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هللاىبص هللالوسر نم نارقلا اوعمس نذلا نا نم لجر لاقف ىلاعت هللا كرب تنا

 ةياكىا (مولعل هعمج اهتمو) تامدق قرسس اذه قرسو اناالا مهنم قبنمل لسو هيلع ىلاعت

 ىا 6اهتف رمع, ةصاخ هتوبن لبق دمحالو ةماع برعلا دهعت مل ) ةئيزج ىا (فراعمو)

 مثالا ءاماعنم دحاابب طيختالو) اهيلع تابئااو ماودلا ىا اب ماي ةلاالو) اهن.«ىثش ىلإ
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 ءاونا ىا ( جحا قرط ىلعا تاريبعتلا ءانثاىف ىا (هيننتلاو) تايلقنلا ند اهعورفو |

 | د رآخ ىا ( اثدسفل )) هريع ىا 6 هللا الا ةهلا امهف ناكولو إ هناز ,>حاو هناضعاب ىا ا

 دك هاب, يمس

 هي وامسأا نهىا (مه.:د ١ نما ءاعللمتشا الو مريغو ىراصالاو دوهمل ؟ناحلرش ىا

 ١ اهلا وصأ ىا ) |١ رمثلا اع ناب سس هيف هللا عم ىا لوهحلا.ة ه4غمصل (م١+) اهريغو

 | ةفاذخلا ىف نوغلاملا دصق ىا ةيلاطملل ءاتلاو ةغاابمال ماللا هيف تذيز قذللا نه ةءحمملا

 اهدوجو ملاع ىف اهدورو دعب ىا دعب ةغالبلاو ةحاصفلا ماقمىف ةراهملا اورهظا اذا

 | اونَرَش نا ىلع ىا (اهيلع اوردَس ٍض ) ةلمجاىف اهتياشم ىا (اهلثم ةلدا اومصنم نا)

 (ضرالاوتاومسلا قاخ ىذلا سيل و!ىلاء:هلوةدك ) ةزدءملاةمو اق« ىلعةردقملا م«|ىناواهيلا

 باوج ( ىلب ) مهمه رج رغد عمىا ( مهاثم قاحينا ىلع رداَشإ اهردق ةعسو اهر يك عمىا

 ءاسهتنا مهداحلاو ءادتبا مهةاخ ىلع رداق ىلب ىا هاوس باوج ال نا ىلا ءاعا هللا ن

 ىذلااهيسحن إ) لق ىلاعتو هناح.س هلوقك و ىا (لفوزب قاخ نم .عبالا ىنغإ مي اعلا قا ري

 مياع قاخ لكب وهو هتااح ىلع ةداملا ةطاقو هتداراقذو هتردق ءاقءاىا (ةىملوا اهأثنا

 » هاودحام ىلا ( ا.هيداعا له عاملا عناقلا دود>ول مهما سس 0ع التحاو اهم ااه نع

 6 ريس عمج حتفف 24 مريسلا مولعن : هر ناقر م هلاك اام عموانار هلأ هءعمحأم ىلا اقص

 ا ءامحالا نه عال مهلاو>ا ىا «منآلا ءاساو) ءامفصالاو ء اسالا ران>ان قس وهقملا ىا !

 ١ لاذلاو ةلمهملا ءاحاب ) نوةادحتملا مار قاعملا ةرصتخ ىا كووخلا ةغبصا ) ديضاقللا | ١

| 

 ظ
| 

 0 ميقملا يتلا نءىا «ةرخ آلا رادلا رابخاو) ريبخ فيطا هللازا هللا تأب ضرالاىفوا |

 حتفف رسكب م ك1او) هالب ن ء بهرتااو هءالوىف سنغرتلا ىاأ (ظعاوملاو) ءادعالاو

 ىلاعت هلوقك ةينايرلا مولعلا سايتقان ةساسنالا سوفنلا ليمكت ىلا ةدشرملا تاملكلا ىا ا

 تاوءسلا ىفوا ةردصىف نحتق لد رذخ: نم ه.ح لاقثم كتنا اهنا ىناي نام نع ةباكح

 باوبالا عيجيف قالخالا ىا حتفف رسكي 6 ميشلاو باداالا نساحتو ) مبلالا ميحملاو |
 نيلهاجلا نع ضرعاو ف رعلاب ضو وفعلا قحع ىلاعت هلوه هنا ا (هركذ مدقلا امثز ا

 ةامسمو همسا مظع ىا (همسا لج هللا لاقإ ةيآالا ناسحالاو و ساب هللا ناو

 2000 ولولا ناب هلا جات انمع امىا (ءىش كل انابنت د تم انلزنو) بابلالا |

ِ 

 قاعملا اوسدتقيل ةنمكملا لاثمالا ضعب هنف مهلان 5 0 له ل اكن م نارقلا اذهى سانا

 ىلعنءىذمرتلا هاوراك ىا «مالسلاو ةالصلا هيلعلاقوإ ةيسخلا ىناملا روص نم ةيقيقحلا

 (ايمانارقاااذهلزناهللانا) هردصىف ةدايزب و هظفل ضعب رييغسانه هدرواو هضع مدقتو

 اهوركموا ناكاما رح ركل لكنع ايهان ىا 4 رجاذو) ابدنوا ةاكاجلاويدقاو نح لكب ىا

 ( هنسو )



 هه هالو لوس

 ةثاكسلالاو "اطعم انرثمث”ىلان(؟ اباوع التم و 39:ةلكام ةفتما فقم طراع ا« يلا متنا ظواا)

 ظ

 ةفلاسلا مالا نم ىا ( مكلبق ناكنم ربخو )) مكب قلعتملا ربخلا:ىا ( 5 أبن هيف ) ةيراجلا
 ىا فاكلاو ءاملا حتشب ( مكتيبام مكحو ) ةميقلاءوي ىلا نوكيامم ىا ( مدعبام أبنو )
 ىا ماللا ريكو ءايلا مشب ( هقلخمال ) مكلعو مكلامت مكتب امف هيلا نوجاتحم ىذلا مكحلاو

 ىهتنتال ىا ( همئاع ىضغقننالو ) هرابخا ديدرتاو هراركت ةرثك ىا( درلا لوط ١ هيلسال
 لصفلا نابىف دحلا وه لب 6 لزهلاب سيل ) لدعلا مكحلا ىا 6 قا وه ) هيثارغ

 ( جاف هب مصاخ نمو ا همكح ىف ىا ( لدع هب مكح نمو )هلوقىف ىا 6« قدص هب لاقنم )

 نيسلا فيفح 6 هب مسق نمو ) هبواطع رفظو هبوغ سم ىلع باغ ىا ميحلاو ماللاو ءافلا حتي

 هىماىف لدع ىا ( طسقا )هب قاعتم مكحىف هبيصن و دحاو لك طسق نيع ىا هديدشت زوو

 نيطسقملا بحي هللانا ىلاعت هلوق هنمو لدع اذا طسقم وهف طسقا لاش همكح ىف باصاو

 ةزمهف ابطح مه اوناكف نوطساقلا اماو ىلاعت هلوق هنمو راح اذا طساق وهف طسقو

 ىا لوعفملا ةغيصإ 6 رجا هب لنمو ) هاوكش لازا ىا هاكشاف هيلا اكش ىف بلسال طسقا

 ( ىده ١ المع قاعتو املع ثيشت ىا ( هب كس نمو ) هلضفو هب ردنع نم هلمع ىلع بنا
 ميرك نيدو ميوق بهذم ىا ( مقتسم طارص ىلا ) ىدتهاف هللا هاده ىا لوهما ةغيصب

 مكح نمو ) هباح# هامعا ىا ( هللاولضا ١ هبانريغنم ىا ( هريغنم ىدهلا بلطنمو )

 اونغتسا ثيدحلاىفو هكلهاو هرسك ىا ( هللادمصق ) هصاو همكح نع الودع ىا ( هريغب

 كاوسلا صوشولو ةياورىفو ةنانان هنف ريبكتاام ريسكلاب هو كاوسلاةمصَه ولو سائلا نع

 ليقوهتلاسغ كاوسلا صوش ةياهتلاىفو سانع نبا نع قوينااو ىناربظااو رازبلا هاورام ىلع

 6 احلا ماكحالاو مكللا ىلع لمتشملا ىا ( ميكا رك دلاوه الا كولا نفعا هنمب تتفتناَم

 طارصلاو ) نيةيلل رهظملاو ىهاظلا ىا ( نيمملا رونلاو ) ماكحالاو ناقتالا هجو ىلع

 هللال يح و إل اداعمو اشاعم ةما ركلاو ةداعسلاب زوفلا ىلا ىهتنملا ةماقتسالاوذ ىا ( ميقتسملا

 ىذلا هدعو لوصو بيسو عطقنبال ىذلا مك هدهع ىا ةوقلا هو ةناتملانم ( نيتملا

 ليخلاو باذعلا نم نمؤي ىذلا هناماو هدهع ليقو هاده رون هللا ي> ريثالا نيا لاقو عنتمال

 ىا ( هب كمت ناةمصع ) ءالب و ءاد لكل ىا 6 عفانلا ءافشلاو ) ىهتشنا قاثيملاو دهعلل

 لال حم اومصتعاو هلوقنه ساتقا هلق امنو هيقو هليذب قاعتو هب ثدشت نا قيثو مصتعم

 ( موقف ) مهلا ديدشتب ( جوعيال )المو اماع هعبت ىا ءاتلا ديدشتب 6 هعبتا نمل ةاجتو )

 ةلادعلا بوقت ىلا جاتحيف ةماقتسالا بوصنع ليعال ىا ميلا بصنو ةددشملا واولا حتش

 نع هلودعىف بتعلا ىلا جاتحبيف ىا ( بتغتسيف ) قحلا جينمنع ليعالو ىا ( غيزيالو )

 راثكتلا ودادرتلا ىا ( درلا ةرثك ىلع )) نيهجولاب ( قلختالو مئات ىضقننتالو ) قدصلا جهن

 م( دوعسم نبانع ) ىنملايف فالتخا عم ىنءملاف ثيدحلا اذه وحن ىا (هوحنو) دعلا ىف

 ٍ سيل ىاءافلاب( فاتال والهي و سم ىف ىا(هيف) دوعسم نب اىا (لاقوإل اعوف صنع اخ اهاور
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 نانشلا ن٠ ةزمه اهدعب هففخ نون اناثتبالو هدي ةذءسأ ىو لامعا عئاورو لامكلا 1

 ةيقوف ةانئهمل هلوا حتفب هلان ىلا هرك ذام اماو لوهحللا ةغيصب طبضي نا ىن.ذي نكلو |

 ؛ ( اص اناذآو ) قا ننس نع ىا ( ايمع انيعا اهم حتفت )) لاعتملا كلملانم دهعلا ةسيرق ىا

 ظ ىا 4 ةيكفلا مهفو 2 ةريزغلا فراعملاو ةرثكلا مولعلا عباتم 1 ىا 4 معلا عيبا هيف ( ظ

 ظ اهذوىا ( بولقلا عيبد و ) ةينادمصلا ةمكحملا ماكحالاو ةينانرلا مكحلا هفرعءم اهفو |

 أ هطساوب راحشالا راما راهزا نم عيب رلا لصف هيلع كنتشبام ربظن رارسالاو راون الا نم ْ

 ظ ( ليئارسا ىنب ىلع صه نارقلا اذه نا ىلاعتهللالاق ) ةربغلا رظن و ةريصبلاو رصبلا نيعل ىا |

| 
| 
 ا

 هللا عمج ىا 6 هيف هعمح اهنمو ) زاجتا بجوم ةحاصفلاو ةغالبلا بسحب زاجيا ىلع

 لم هل
 | اقلاخت دحا. هيف دجوام ىنعممللاو فالتنالا هجو ىلع هانعمو هانم عقو لب فالت>الل الح

 قاحال يع وه فاقلاب ةذعسأ فو اريثك افاللتذا هو اودد> وأ هللا ريغ دنع ند ناكولو |ريدسإ

 حرصا نشاانه ذو>أم ففاالا دعب نونلا ديدشتب ( ناشتيالو ) قبساك درلا ةرثك ىلع

 علادب نم هنق عدوا ال هنءارق دادرتو هتوالت نكن نيح هنوارط ىل ثالو هتوالط ىوهذدتال

 فقو ىتلا ةذعسنلا ىلا هيسنو ةدودمت ةزم 6 نون مْ فا 6 ةمحعم ناش 3 ةحوتفم

 ىا ) نيرخ آلاو نيلوالا ب هنق ( لعالو هركبالو ضعاشإال ىا هجوب حصا الو اهءاع

 ىنا نا هياورن٠ ىمدقلاىا ( ثيدخاىفو رب ىقعلا ىف مهل عقيم اعو اسندلاوف مهل عفو اع

 حتفيأ ملعلا عيبا ة.ةيكسلا و ون اهيف ةثدحم ةاروت دمح ىلع تلزنا ظفل نيكي الاد[, همج

 ١ لاق هنا مكن ع نارقلا لئاضف ىف ريرنضلا نا ىؤرو امض اناذاو افلغ ابولقو ايمع انيعا اهم

 ١ كيلا قام ىأ ديدشتلاو فيفختلاب ( كيلع لزنم ىنا دمحل ىلامت هللالاق ) ةاروتلا ىف

 | لازنالاةديدج ىا ( ةثيدح ١ ةاروتلافام نومضم مجاموا ةاروتلاكاباتك ىا( ةاروت )

 ا

 قفرلال وص و نع ةعنتمو قفولا قب رط نع ةعوذغ ىا(6 افلغ ايولقو ) قدصلا عامسانع ىا

 ١ اوذخ ىا ( نارقلاب مكللع ) ربا بمك لاّقرو راب>الا بعك ىا ( بمكن عو ) راطمالا

 مهنم فاص لكوا مهنيب اهف مهاك ىا ( نوفلت هيف مه ىذلا رثكا ١ ىراصنتلاو دوهيلا ىا

 ىا ( سانلل ناب اذه لاقو ) هيبنتلا عاونانه هيفامو ىسعو ربنعو هيزنتلاو هيبثتلا نم

 ةظعومو ىا ( ةيآلا ) مهلاك هيف امل ( ىدهو ١ مهل ام ىف مهلامآو مهماكحاو مهلاو>ال

 ةغيصب (هيف عم )) نيعفتنملا مهنوكل نيقتملا صخو مهلامح اهب مهلاحاىف حئاصن ىا نيقتملل

 عم ىا واولا حتفب 6 هظافلا ةزاحو عم ) هماىم نه داراام همالكف هللا عمُش ىا لوهجلا

 ىا 6 بتكلاىفام فاعضا ا هيناعم راثك ارايتعاب ىا ( هلك عءاوجو ) هينامم راصتخا
 ( هنم ) ديازتلا ىا رسكلاب ( فعضلا ىلع ا_هظافلا ىتلا هلبق ) ءاسالا ىلع ةلزئاا بتكلا

 نارقلا ءاوّتحاو تاك ريثكتل بجوملا ٍبائطالا ىلع اسهلاعْثال ( تارم ) نآرقلانم ىا

 ( هناحس )



 هع هرا رح

 صهاوج لاخداب ىا ( نآرقلا مظنب جتحا هنا ) نايبلا ضرعم ىف عملا كلذ بيسو ىا
 ١ بلاوقىف هنالك ىبح غبص ثيح هفصو نسحبوىا 6 هفصو نسحو )) هينابم كلسف هيناعم

 ىا ( هزاحاو ) هسذمت نم هفصو هيك را ىا واولا لدب ءارلاب هفصر ةخسن ىفو هتاماقم

 4هتغالب و) حبصق قيطنم لكىا هزاحتاو ىلدلا لداىفو ةريسب نايمىف ةريثك ناعم نايتاب

 هيما ) اهلالخ ىف ىا ( ةغالبلا هذه ءانثاو ) ةعرابلا هتحاصف ىلا ةمضاملا ةمئارلا ىا

 ( فيلكتلاو ة>خلا عضاوم مهي ) هيناعم كردي نك ىا ( هليلاتلاف هديعوو هدعوو ه.منو

 هقوطنم رايّتعاب ىا 6 دحاو مالكنم 7 همولع ناي ىف نيءوت<# ىا ( اءم ب هينابم راتتعاب

 ىلاعت هلوق نه الثم مفي امتراشاو امترامع رايتعاب ىا ( ةدرفنم ةروسو ) همهوهفمو

 كبرل للصف هلوق نهو ىوقا هنع فكلا ناو ىلوالاب فالا ريغ عارم فا امهل لقت الف

 ( هلعمجنا اهنهو ١ ةيضقلاىف امم فاكم هناو ةيحضالاو ديعلا ةالص بوجول ةحدنارتاو

 هماقموت ىا ءالارقكلا ه.ّدعتلا ديدشنو ءالعأ حال « موظنملا زي> ىف ( هن ادعس هللا ىا

 ىفاوقلا ةمواعم لصاوف اها نتا رقاذ هلم .هلوق ق.سلو هلثم فرعي ىا ( ديمي ىذلا زب

 ظ موظنملا ةّئيهنع جراخلا قرفالاى ا ( روثنملا زي>-ىف نكي و ) ةموظنملا تاسالا ىناوقك

 ىعواو ( هرئامم كردىف ىا )ع سوفنلا ىلع 0 روثنملا ند ىا 1 لهسأ موظنملا نال (

 0 ليضفت لعفا ةلاموهما ءااب )»ع حمساو 0 هرئأعم دخا ىف 0 طفحاو ىا 14 بولقال

 ثيدح هئمو اولهات اوعاستو ةلهاسملا » هحماسملاو مركلاو دولا ىن ءءاوهو حامسلا

 ظ نذالا عمج ة 521 ناذ آلا ىلا ل الوصو برقاو الو.ق لهسا ىا حابر حامساا

 حامساا ىف هل حامسالا ند ةلههم ءاغ حمسأ هلوقىف ى طدلا برىغاو عامسالا ام دا رملاو

 وهو ىيتنازال اذا دوعلا حمس نه ةلمهم لأ ءالاب ىباخلا لاقو قحال هّساع هحوو ىهتنا

 عابط ىلع ىنيال اك ماسقملا ميالبال امالكو ىهتلا هيف ةدقعال حمس دوعو باعصتسا
 ارارقتسا عرسا ىا نذالا خامم نم وه خمسا هلوق اذه ىلع ىلحخلا مدقو اذه ماركلا

 22 اهفالا ىلع ىلحاو ) ةلمهملا نيعلاب عمسأ ةذعسا ىف هنأ !ةيقرو ئيننابنذالا خامس ىف

 سانلاف ) ةوالطلااو ةوارطلا ةدايز عم ةوالخلا نم عاونا ىلع ةوالتلا نم هيفام -

 قيرط ىلع سيل هجهنم نا لصاخلاو ليقاو ىا ( عرسا هيلا ءاوه الاو ليما هس

 مهرناس# .مر>اواىف مهعحعس مازتاا ىف ءايطخنا قارط ىلبعالو مهيفاوقو مومظن ىف ءا مقل

 كعل ا هبادلا ا 0 هذاك ذيب رافال باص نا ف هظكيع ىنغتسم هك :

 ْ هناهر ةنطاسو هناش ةمظع عم ىلاعتو هلا ح.س هريغ مالك نيس عينم عباد مالك لب

 هب رشنو) ارظن هملعت ىلاط ىا ( ه.ماعتا هظفح ىلاعت ) هليهستىا ( هريس اهنمو 1

 انرصن ديقاو ىلاصعت لأ لاق ) انيغ هظن> ىلاط ىا ( هيظفحتسم ىلع ] هوه 1

 ركن ذم هلصاو ظعتم همك ىا ةخسن ىف ك 4 و ليف © ةناآلا امام كيفان وسال ١ (01 نكرحلل نارقلا |



 دحاولا مسا هيلع قلطبام لكىا ( دحاولا اهيدك ظفحتال ) اهيقاوبو ىا ( مثالا رئاسو

 دئاحو مومعلا كشتا ىننلا قا.سف صو :نكن ىنعملا قوه ىذلا ىنهدلا دكهعلإ ماللاف ) مهند (

 عمجاو ريفغلا محا هظفحم نا دعتتسيف ىا مما ةخسنىفو ( ءانمنلا فنكك ) هلوق بساني
 ) نارقلاو) ةئس ىنععي ماع عمج ماوعالا ةخساىفو ( مهيلع نيئسلا رو صم ىلع ( نيثكلا

 عمج نيغلا رسسكب 6 ناملغلا ىلع هظفح ]) رسيتم ةخساىفو 6 رسسم )) ةئمللاو هللادمحم ىا

 ةدوج بنارم ثحب رثك اوا لفاوا ةنسكىا ( ةدم برقاىف ) راغدلا دالوالاىا مالغ

 هلام تسانتىف هتوماشم ىا (اضعب هنازجا ضعب ةلكاشم اهنمو)إ ةرطفلاو ةنطفلاو نهذلا

 ةصقو اديعوو ادعوو اسهمنو اسما ىا ( اهءاونا فالّتتا نسحو ) هساعم بذاجنو

 نسحو ١) بيترتلا ةسالسو بيكرتلا ةمالسيف اهقفاوت ىا 6 اهماسقا مايتلاو ) ةظعومو

 فالّتخا ىلع هريغ ىلا باب نه جورخلاو ىرخا ىلا ةصق نه ) لاقتنالا ىا ( صاختلا

 ئهنو سا ىلا ةدحاولا ةروسلا ماسشاو ) هينايم توافت نه ةذوخاملا ىا ( هيناعم

 ايزل رولا :انانعب كّجلدجلا!دقززا لوقا"( ةولج 'تانثاو,ديعوو :دعؤو راخبتساو ريخو

 مم هدونجو ناملس مكتمطحلال مكتكاسم اولخدا للا اهباي ةلمع تلاق ىلاعت هلوق و

 ليزنتو ءادنلاب ةباالا ردصوف مهل هيبتا عم نورعثثيال مهو هلوش راذتءالا ةدانز ظ

 ( ديرفتو ) تاذلاىفىا ( دي>وتو ) ءاعالاو تاراشالا نم كلذ ريغو ءالقعلا ةلزنم لغلا

 ةبوقعلاب ةيصعملا نع ىا ( بيهرتو ) ةبوُملاب ةعاطلاىلا ىا ( سغرتو ) تافصلا ىف ىا

 ' طقتلب ام هدئاوعو هعفانم نم كلذ ادعام ىلا ةمضنم ىا ( هدئاوف نم كلذ ربغ ىلا )

 نودإ هلوصو كلاسال بجوب راثبا راعشاو لاح نايبو لاثم برضضك هدناوم طقاسم نم

 لدفلا لعجىف ىطدلا دعباو هلوصح ىضتَس امث باوبا عاونا ىا ( هلوصف للخ للخ

 مالكلا نالوا مالككلاذا لوس نا رهظالا ناك 6( حعيصفلا مالكلاو ) ةلصافلا ىنمم |

 لصاىفو هلوادتىا ( هروتعا اذا إ) حيرصلا ضرغلاو حييحصلا جهنملا ىلع ناكولو حيصفلا

 ةقيقلاىف وهو لوصفلا ىلاع ىذلا ىا 6 اذه لثم ) هملاو هيشغ ىا هارتعا اذا ىحدلا

 ىا ( هتلازج تنالو ) ةغاللا نفىف هتدثيمع تاز' ىا © هنوق تفعض ) لوضذفلا ىنعع

 هتندأت ىف هتحمو هنسح ىا ( هقئور لقو ) ةحاصفلا ةمظع ةجرد نع هتلزنه تناهو

 تقلقت ة>دن ىفو اهيناعم تفلتخاو اهينامم تب رطضا ىا « هظافلا تاقاقتو ) ةوالحلا

 انادي" نآع خلا عللماهأآز أ اونلاى اةقلغو ملا ةقلق تراس ىا ةددغم ةدحاو ماب

 ىا"ركذلا ىذ نارقلاو قداضاي ئا:ص هلوش اهردص ثيح اهتروسىا ( ص.لوا )
 عم مهتالخو 6 مهقاقشو رافكلا رابخانم اهيف عجامو )) قفاوملل فرسشلاو زعلا بحاص

 قحلان ع رابكتساىا قاقشو ةنعىف او رفك نيذلا لب مهنع ةياكح ىلاعت ِهِلوَش راربالا ديس

 نورقلا كالهاب ) مهشيوختو مهحوت نمو ىا ( مهعيرقتو ) قدصلا نع رابدتساو

 | صانم نيح تالو اودانف نرق نم مهلبق نم انكلها 5 ىلاعت هلوقب ( مهابق نم

 (امو)



 ا

 هه هرم

 ثيح ىا (هب ىتامم مهجمتوإل 2 هيلعىلاعت هللاىلس ( دمحم مهبذكت نم زر
 ريخلاو ) باذك رحاس اذه نورفاكلا لاقو مهنم رذنم مهءاح نا اوب<2و ىللاعت لاق

 رمعنا ىورامل كلذو ( رفكلا ىلع ) مهالم عاجانع ةخسنىفو ( مهأالم عاّمجا نع

 انخيش تنا بلاط ىنال مهفارشا لاقف شيرق ىنع كلذ قش مسا امل هنع ىلاعت هللاىذر

 كموق ءالؤه هللاقف كي>١نءا نيبو انس ضقاف ءاهفسلا ءالؤه لعفام تملعدقو انريك و

 كيضف رثو انتهلآو انضفرااولاق ىثولئسقام لاسقف ليملا لك مهنلع/« لمتالف_دصقلا:كنولثنني
 مكلنيدتو برعلااب نوكلمت ةدحاو هلك متلا طعما مئأسام مكتبطعانا متأرالاقف كملي

 اذهنا ادحاو اهلا ةهل آلا لعجا اوللقذ هللاالاهلاال اولوق لاق ارسشعو متن اولاق محملا اهب

 ةياكح ىلاعت هلوقنمىا (مهمالكف دسملانه رهظاموإ بجعلانم ةياغىفىا باحت «ىثل

 باسالاىف اوةئريلف ىلاعت هلو ىا ( مهزيجعتو) اننيب نم رك ذلاهيلع لزنءا مهمارص نع

 باز>الانم موزهم كلانهام دنج ىلاعتو هناح.س هلو مهريقحتو ىا ( مهنيهوتو )

 ( ةرخ آلاو ) اهيف مهتعزم ىا ايندلاىف ىزخ ةخسنىفو ( ايندلاى زم مهديعوو ١)

 (مهلهللاكالهاو) مهلسرو عتابا ىا ( مهلبق مثالا بيذكتو ) اهباذع ميلا قوذب ىا

 طوا موقو دومتو دانوالاوذ نوعرفو داعو حون مهلبق تبذك ِهلوَش مهنه نيب ذكملل ىا

 (ءال ؤهديغوو )) ٍباقع قُخ لسرلا بذك الالكنا باز>الا كئلوا ةكيالا باخاو

 ةدحاو ةحيبصالا ءالؤه رظنبامو ىلاعت هلو 6 مهباصم لثم ) مهبارضاو اشي رق ىنعب

 ىلع )) ريسصلاىلع هلم ىا 6 !ب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا رييصتو ) قاوق نم اهلام

 باسحلا موبلبق انطق انللحت 0 اولاقو هلمهريذكتىف !يغاام هتاحنم ىذلا ىا ( مهاذا

 انعم نكو مهلعفب ثرتكتالو مهاوشب لابتالىا نولوّدبامىلع ريصا ىلاعت هلوش هالسف

 مدقنام لكب ) ةلهاشلا ىا ( هتيلستو ) انتانْم اك ىلع انتردقو اننتايا ىف انل ادهاشم

 ىلاعت هلوقب ىا ( دوادرك ذىف ) هتيلست دعب عرشىا 6 ذخامث ) مهنع هنايبىا ( هركذ
 كلذكتناف بابرالا برباوبا ىلا عوج رلاريثك ىاباوا هنادبالا اذ دواد انديعرك ذاو

 حلصي الامف انه ىملدلا هرك ذام اماو باجحلا ٍبابرانم ردصامىلا تفتلئالو بابلا مزال

 باوصلاب لعا ىلاعت هللاو باتكلاف هرك ذنع تضرعا اذلو باطخلا لصف هب رسفبنا

 مهريغو بوقعيو قحساو ميهارباو بوياو ناملسك مهتاياكح ىا 6 ءايبنالا صصقو ١)

 هرك ذىذلا ىا ( اذهلك ) ءاطعلا مب رأ 5 كبف هلا يظع نه هيلعي ل4 ةغاام عم مالسلا مهيلع

 نآرقلازاجتانم ىا 6 هنمو ) مارم متاو ىا 6 ماظن نسحاو مالك رجم ااف. 8س

 للا ىلوالا ( ةلمخلا ) ناقرفلا زايا نه ص لوا رك ذ ىذلا ليبقلا اذه نفوا

 (ةلياقلاتاملكلا اهيلعإ) تامتشا ىا 6 توطنا ىنلا ) ىناعملا ةهجنم ىا ( 5 نشكللاب)

 رك ذهناان رك ذامت ريثكو ال هعيمح ىا 6 هلك ) 5 ذام ىا ( اذهو ) ىناء1لاةيثيح نم ىا ا

 | ةئالااهيكاذ ةريثك )هوجو ىلا ايةيسيفا ةوداو عم عاني وحو ىلا نآر لا ل زاجتاف |
 ا 1 010 0 "6 < 7
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 | تمض ىلا عهتغالب بانو لغئاو-اهاثك ا ذا ) هذاا وشو نحنا (اهرك ننال
 هند ىلع لم نا قءلبالف ىا ل وهيدلا ةغيصن ( دعينا بخنالف ١) هتحاصق بتارا

 هدءسأ ىفو ( اد رفم انف ) اههف ماكتملا نواس دعت ل دونال ىا بخنالو هد ةذعس ىفو

 هخعسأ ىفو ( هغالللا نوت ليسصصط بايفالا هزا#اىف ) هتغالب عاونانم ىا اد رفع

 ةرك“ذ ام دوا ننيكلا) اهبانىف لخاد وهام لدم ىا (كلذكو) همدعملا داضلاب هدد

 الز هول نع ةديازلا ىا . هاناضفو ) هريغىف دجوتال ىتاا ىا ( هصاوخىف دعب مهنع

 زحملا هبام ىا ( زا الا ةقيقحو ١ هزاحتاىفال ةحرد ةخسنىفو رملاب ( هزات

 اهادعاناماو (اهدءبامو اهيلع دمّميلف) اهاوصقىف ىا (اهاث ركذ ىتاا ةعبرالا هوجولا)
 اع "ىهتنتال  ىا( ٠ ىضقتتال ىتلا «سماحمو. نارقلا!نضاوخ نه ) وه امتاف انرك ذامم

 ( قيفوتلا ىلو هللاو ) قيقحتلا ةباغ اذهو

 رهشلا نم لاياثالث ىغءدعبالا ارش ىمسالىنعلالاق (سءشلا سحو رمقلا قاقثناىف )ل

 ناتكلا ىلع هنأ هصاوخ ه2 نمو هلم نب رمدع و هئامرادقع هم ربك | ةمضرالا ةركلاو

 ىولعلا نيملاعلا رونت اهنا لاقيف س.شلااماو هتحم كرم اذا محللانفعيو هرمسىف كرت اذا

 هللالاق) ندعءملاو تابنلاو ناو.لا نم ملاعلا حالصاص اوخ اهيف لعج هللاناو ىلفسلاو

 ةرفكلانا ىور ( رمقلا قثشناو) برقلا ةياف تبرق ىا ( ةعاسلا تبرتقا ىلاعت

 (ةيااوريناو ) هلوق هيوَشو رمقلا قشنا دقو ةغيذ> ةءارق هديؤيو قشناف ةيآ هولأس
 فدا رتل متاد ىا ( رهءتسم رحس اواوشو ) اهب ناعالانع ىا « اوضرعي ) ةزحعم ىا

 هقيقح قة بحيف ىل ( ىخاملا ظفلب هفاقشناعوقوب ىلاعتربخا ) تازجعملا عباتتو تايالا

 ىخاملاب ربع هناو ةمايقلا موي قشنيس هناىلع هلمحو ةرورمذالب زاحلاىلا هفرص زوخالو

 مهضارعاب ىلاعت ربخاو ىا 6 هانا نع ةرفكلا ضارعاو) لبقتسملاف هعوقو ققحتل

 ( عمجاو ( هققحم لق قيقحلا ضاىعالا رودتنال هناف هعوفو ىلع لدبامت اذهو هتايا نع

 6 ةنسلا لهاو ١) فاسلا نم ىا 6 نورسفملا ) عمحا اذهلف ىا ءافلاب ةحيمص ةخسنىفو

 فاسلا نم ةئسسلاو باتكلا نيب نوعماجلا ةعاملاو ةنسسلا لها وا ثيدحلا بابرا ىا

 لّهدقف رظن نورسفملا عمحا ىضاقلا لوق ىف ىك اطنالالاق ( هعوقو ىلع ) فلخلاو

 اذكو ةعاسلا دنع قشنيس هانعمنا ىرصيلا نسا نع اهريسفت ىف ىفسنلاو ىدنواحسلا

 هعفد نكميو ىهَنا ىغمدق اذه نا اولاق نيرسفملا زكحاو هري_سفت ىف لاق ثيللا وبا

 فال_ذلا ريدقت ىلعو مهفالسخ ىلع علطي مل هناوا مهنم نيروهشملا نيرسفملاب دارا هنا

 هققحم ىلع اوءمح اذا مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هدهعىفث رمقلا قاقشلا عوقو مدع مزايال

 قى الاقاقشن الاؤا ىذاملا قاقشنالا هيدار له ةب الا ىنعم ىف فالمااماو ةيملا ثر.داحالاب

 تت مسصمسسسل مص تممس هس تاس د ا ا ا اس م بج سل ب تس د حمل
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 | مهباتك نم) ىناسغاا ىلعونا ىا ( ظنفاطلا دمت نب نيسملا انربخا ١ ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو

 انث هللادبعن, جارتس ىذاقلا ) انثدحىا ( انث ) هبابف ةزاحالاالا هلل فنصملانال

 هريغ ليقو ءارلاحتفو ءافلارسسكب 6 ىربرفلاانث ١ اهركذ مدت ( ىزو رالا انث ىليصالا

 لادلاحتفب 6 ددسمانث ) حيحصلا عمالا بحاص ىا 6 ىراختااانلأ ) هركذ ق.سدقو

 دجا هنع ىورديعسننا ىا ( ىحانس ) ىدسا ىرصب ددسم هءساكوهو ةددغملا ةلمهملا

 (نايفسو) ثيدحلاىف نيم ؤملا ريمأ جاحلانباىا (ةيعش نع ةتسلاة الاهل ج رخاو هريغو .ه

 ىخناا 5 1 ميهار انع شءعالا نع 2( قاوكللا روعالا وهو مالعالادحا ةئدمع نبا ىا

 هقاساك افوقومىا )ع دوعسم ن نع ( مرض قول ىدزا نيميملا حتم )َ رمعم ىبانع ) 6

 - هنع اضيا هج رخا دقو هري_مشتىف ىراخعللا هج رخا دقو ىراخلا نع ىؤذاقلا

 هللال وسر دهع ىلع رمقلا قشنا لاق ١ ح.ك نسح ىذمرتلالاقو ىقاسنلاو ىذمرتلاو

 ر<«نانع ىذمرتلا ةباوراك نيتقلف ىا ( نيدقرف ) هنامز ىا 6 ع هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ثيدحىف ظفاىفو نيفصن ىا ةمحعملا نيثلا ركب نيقش ظفا نيحيحصلاىفو نيتعطق ىندع |

 بصنأاب (ةقرف) نير راصف لئالدلاىف مين ىنا ةياورىفو نيتثلاب رمقلا قشناف ريبج

 ىناوا ءار> لمج ىا ( لنخلاق وف )ل ةقرئامهتم ىا ةيئادتسالا ىلع اهعفر زو و ةلدئلا ىلع

 مضل و بصتلازوح ىزاحأ الاقدقو اذههنم بيرقوا هنملفسا ىا ( هنودةقرفو ) سبق

 تاق هللال يبس ىف لئاقت ةثف انقتلانيتتف ىف هيا مكل ناكدق ىلاعت هلوق هنمو هنم حصفا

 ٌققحاك حصفا بيكرتلا اذه ل .ىف لديلاف الاو تعنلا لصفاذا حصا مضلا لاّمدقو

 ءاراملىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللالص هللا وسرلاقف ) نيملاعلابر هللدبا ىلاعتهلوقف
 وبن ىلع اودهشا ىنعملاو راكثالال ها مهنآف رافكا باطخهنا ىهاظلا ( اودهمنا ) اقشنم

 ةياورىفو) ىتمانم ىدعب نم اوربخاو ىتزجعم ىلع اودهشا ىنعملاف نينمؤملل باطخلاوا

 هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلاعم نحنو ) هلوق ةدايز دوعسمنبانع نيحيحصلاف ىا ( دهاجم
 ضراعيال اذهو ىنع هلوق ةدانز ةذحسأ فو 6( ىنع نو شحعالاقرط ضءع؛ىو شو

 ةكمي هتليل ناك ماللاو ةالصلا هيلع هناب حرصبمل هنال ةكمب ناك كلذو سنا لوق

 دهاشيمل هلا ىلا ءاميا هيفو .ةنيدملاىلا اورجاهينا لبق ةكمب مهو ناك قاقشنالانا هدارش

 ةشيدملاب سمحوا عبرا نبا ناك كاذ ذا هنال ةياورلاب هيلا تلصو لب ةيؤرلاب ةيضقلا

 دنسملافدحا هركذأ5ك ىا ( دوسالادوعسم ن:انعاضيا ) رؤكذملا ثيدحلا ىا (هاورو ١

 نونامث هلمهريغو ذاعهوىلعو هنع ىلاعت هللاىوذر رينع ىور ليلج ىبباث اذه دوساو

 دوعسم نبا ىا ( لاقو ) نيتايلف نآرقلاّمتحبو رضتحا ىتح موصب ناكو ةرمعو ةجح
 ثيدحلا ىا ( هاورو ) هيتقلف ىا حتفتو ءافلا مشب ( رهقلا ىتجرف نيب لبجلا تيأر ىتح ))
 قويبلا هاو راك( ةكم ناك) هقاقشنا ىا ( هنا قو رسم ) دوعسم نبا نع ىا (هنع) روطسملا

 ( ةشبكى ا نبا كرحس شيرق رافك لاقف ) هنع ةياورىف قورسسم ىا ( دازو ) هللالدف
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 قا[ ءزص:ئنلا(نوكرلشلا|ةسنفف ىرءكلادنعو ةياهاجلا نيد قرافو امبدق هلأت لجر مسا

 ىمسل ةعاضرلا ن مد تا سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلل تناكلب لقو هالجو هياع ىلاعت

 ليق كاذب ىنكي نم همال هدادجاىف ناكلب ليقو اهب ىنكي ةعاضرلانم هوبا ناكو ةشنك

 ىورو ( مهنهلجر لاقف ) ةشنك ىنأب نونكي هماوهبا ةهجنم ةعاجنا مهضعب ركذو

 رحسلاّتةو مكتويعا ىا ( رمقلارحس ناكزا ادم نا ) لهجوبا هنا لق موقلانم

 مكين نم اولئساف ) اهعيج ىا (اهلك ) اهلها ىا (ضرالا رس نا هرحسن + غلب ال هناف)

 )ع مهولاسف ( رخادلب نع 3 ءاح ىا ( اونأف م( قاقشن الاىا .(اده [نا زله نونا دل نم

 نيتقرف رمقلا قاقشنانم ركذاكىا ( كلذلثم اوأرمهنا مهو ربخأف) شب رقنهةكم لهاىا

 ىدنق رهسلاى ا (لاق و هانيم ىف فالتخا عم هانعع ىا( وحن كاحضلا نع ىدنف رمسااىك>و)

 ىلا اويباف) قالتخالانم عونىا ( رحساذه لهجوبا ) لاق ةخسن ىفو ( لاقق )هاو رامف

 اورظنتىت> ) قاقشلاو فالحلا زيحىف علاطملا فالتخا ىلا مهتبسنب ىا ( قاف ًآلالها
 ! ( اقشنمهوأرمهنا قاف ًالالهاربخاف ) كلانه كلذككلذ اوأراموا ىا ( الما كلذ اوأرا

 رارمتسالا تعنب متاد ىا ( رمتسم رحساذه )) رافكلا ىنعي ( اولاقف ) قاقثن الا دوب ىا

 6 ةمقلع دوعسمنبانع ) قباسلا ثيدحلاىا ( هاورو الرامو لئازو ضامو بهاذوا

 ماركلا هباحانع ىورو مالسااو ةالصلاهيلع هئايحىفدلو ىبذنلا ىثيلا سدق نبا ىا

 قورسمودوسالاو رمعم وباوا دهاجىا م( ةعبرالا ءالؤهف )مهريغونامعو رمعو ركب ىنأك

 ربدتف رمعم هنع هاورام قفوىلع دوءسم نانع مهلك هوور ىا 6( هللادع نع ) ةمقلعو

 اذاثوه سيلف ىا ( دوعس نا هاورا5 )) ةباحصلانم ىا 6 دوعسم نءاريغ هاوردقو )

 ءاوراك ( امهنع ىلاعتهللاىذر سايعنباو سنا ) هاور نمث ىا ( مهنم )) ةياورلا هذهىف

 ةباحبصلا لسمو ىورو ريض> نم اعمسدقف امهنيعأ كردي ناو اهو امهنع ناذشلا

 نبا دنعاكناعلانباىا ( ةفيذح و ) ىذمرتلاو ملسم هاوراهف ا (رمتنباو )) ةخ عاجالاب

 هج رف رعيال ىحلدلالاق بلاط ىبانباىا (ىلعو )لئالدلا ىف معن ىاو متاح ىنانباوري رج

 ةفيذح ىنا ةياورنم ىلع لاقف ) هنع ىقييلاو دا هاورام ىلع ىا ( م نبريجو )

 ىلا ةيسنءايف ةروسكم ةدحو ةلءهملا ءاحلا حتفف ءارلا نوكسف ةزمهلا حت © ىحرالا

 مي جرالا هجينة قانكلا+ ىقجرتلاو مس هلجرخا ناكمىلا ليقو نادمهن م ةليق

 مدقتام باوصلاو فيحصت اهالكو ىلحلالاق ءارلا لدب ءازب ىرخاىفو ةنكاس ءاردعب

 قشناو ةخساىفو ههجو ىلاعت هللامرك ىلع لوقه اذه ( رمقلاق ثنا ) لعا ىلاعت هللاو

 هللالوسر عم 8 0 ةياكجلا داراوا هلو.س مالك ىلع اما ةفطاعلا واولاب رمقلا

 هللا ىلد ىبنلا ةكم مق: ةلاح سأانعو ) هاندهاشدقو ىا 2 مسسو هيلع ىلاعت هللاىبذ

 هاعداام قدص ىلع ةرهاط همالعو ةرهاب ةزحعم ىا 66 3 مهديذا مل_سو هيلع ىلاعت
 سور هتيم 2 د طم 2 بح و بي م م يو وو بس ١ ينس 50 هان جلا اد نادم تا بما |

 نع

 اس حجل دس م اس ع د مص خط 1
 ةشدكو باو سو هيلع ىلامت هللاىلص ىب لا وش ةمدحمم ناشف هشف (ةدؤخبوم نوكسف فاك حتي
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 قاقشنا مهاراف لس. حيمصىفو رءقلانملاتثالدب بصنلاب (؟ هقاقثنا ) هلوقو نيترك ىنمع ]

 ىنآتبال انا 8 لا ناب نفيا اا ناسا الشتم هَ ولا لول دم ىف

 وهو قه ىلا يي راملا راس ىلع ةكم نم لايما ةنالث ىلع ليج 32 وهو : امه ءارح اما

 ىباطلا أ اطخ دقو نك"انفو ثنؤولو فرصيالو فرصنو رمصصشو دودمن ةلمهملا ءاحلا اميكب

 ىا ( هاور 2 فورمهه ن 5 دم هنأ حيحصلاو ىووذلا لاقو ءارلا رصقو ءاحلا حف

 ىا ( هنع ةداتق نع هريغو نوعم ةءباورىو 0 ظفالا اذه ىا )ع ةداّتق سن ١ نع 2( ثيدحلا

 ليقو نافذ ةدءسأ ىف هنا هديؤلو نيةةلفوا نيقش ىا » نيت ص رهقلا مهارا ( سنانع

 : هللادبع ىنا مالك امتدجو ىتح اريك اهنع تشتف ةلثسملا هذه ىباخلا لاق نيتسمم رمقلا

 لامفالا ادار تارملا نا هيفوامالك رك ذف نافهللا ةئاغا هباتك ىف اهرك ذ ةيزوملا ماما نبا

 قشنا ثيدحلاىف هلوةكف نايعالا اماو لاعفالاف لمعتستام رثك او ةراث نايعالاو ةراث

 اذه ىنخ الو نيئقلثو نيقش ىا نيت سم ل هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر دهع ىلع ردمقلا

 لها معلا اذهو نينامزف ةرم دعب ةيم عقو قاقشنالا نا معز املع هب طخ ملنم ىلع

 يبطل يربي بسبب بببببببببببب-ببببايايببلا

 ةدحاو ةىمالا قاةثنالا عقب ملهناو طاغ هنا هثريسو لوسر' لاو>اب ةربخ هلنهو ثيدحلا

 راوتم كلذ ناو عاجالاب ناتيمص قشنا هنا اهمظن ىتلا هنريسيف ىققارعلا ىحبش لاقو ىهتنا

 ضرعا هلعلو لوقا ىلع هباوج درب مف ميقلا نبا مالك هيف هلت ركذو راتكم, هةَيجازةوو

 ىالقسعلا لاقو باوصلاوه نيت رملاب نيتةلفلا ةدارا نا باكا ىف نيب امم ءافتك ا باوذلا نع

 ثيدحلا ءاملعنم مزج نم ملعاال ىناف نيترعال قشنا هلو_ب قاعتي عاجالاب هلوق ناو

 تاياورلا نيب اعمح هريغ هحال ىذلا اذهو نيتقلف دارا نيتىم لئاق لعلو قاقثنالا ددعس

 هاورو ) ىلفوالا ىا ( دمت نب رينج هبا ناو دمحم هبا 0 نبري.> نع هاورو )اذه

 نب هللادبع ىخا دلو ذوعسسم نبا ىا 6( ةيتع نب هللاد_ع نب هللاديبع سابع نبا نع

 هلأ تاوحتنرم ناكر هوي وفل دبع هر ممم ةعبسلا ءاهقنلا دحا ىمعالا هيقفل يعرف قدم
 مضل ( ىملسلا ن>رلادع ونا ةشادح نع هاورو دهاجم رمع نبا نع هاورو ١)

 دوحتنلا ىبا نا مصاع هنعو ناّمعو رمع نع ىورب ةفوكلا ءىرآم مامالا وه حتفن

 دحا نوكي نا ممون ىن دوصقملاو ( ىدزالا نار ىنا نبا لسمو ) قحساوباو
 دانساىف نيعباستلاو ةباحصلا ددعت تبث لب ةياورلاىف اذاشوا ادرفنم عقو ةاورلان

 ةحبح ) فاسلا نيبو اني امث ىا ( ثيداحالا هذه قرط شكاو ( ةءاكلا هذه

 ريصت ناداكتف ةحمرص ةيضقلا هذهىف ةيآلا ةلالدو ىا ءارلا ركب ( ةحرصم ةيآلاو

 بوص نع رظنبالو ىا لوهلا ةغيصن ( تفتلالو ١ ةظفا نكت مل ناو ةيونعم ةرئاوتم

 ةلَزتملا“'ةقيطكا ةكعدتملا ما ةونضنلا؛كوؤت» ىلا( الاد انوا رتعا ىلا ] <لقليق«كاحنلا
 ةقيقللا نع لداعو زاخلا ىلا لئام لوقف عقاولا ةدحالملا ةءاعو ةفس الفلا روهمحو

 قار#لالا اه
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 ه1 088 قم-

 ناس رادقملا اذهو ( مهعيج هاظ*ىث وهذا) مهاكىا ( ضرالا لها ىلع ف مل ) ىمالا

 اذهو ةليألا كلتىف هفالخ اوأروا هقاق-ث اورظن ىت> رمقلا قاقشنا اورظتنا ىا ( ةلبالا

 هودصرتب ١ مهنا مولعملا نمو اذه ةدهاشم لالهلا ةباورىفاك ةهيشالاب ىانلا ةياور ىلع ةمدقم

 عوقولا ضرف فنصملا دارا اماو ةيوطملا ةمدقملا نع نيلعاذ ةبضقلا نع نيلفاغ مهنوكل

 ةفرعم ىلع هدصر فقول رظن هيو قشناهورب م هلوق دعب ىحلدلا لوق لطف ةيليلاىف

 ناديمىف مصخلا عم نانعلا ءاخرا قي رط ىلع فندملا لاق مث هتودصريف ةلياىف قشنيس هنا

 ىا ( مهتزتكل ١ مهؤطاونو مهقفاوت ىا ( معؤلامت زوجال نم انيلا لّه'ولو ) نايبلا
 ( ة ) مهدصر“ ضرف ىلع مهيفن ببسب ىا 6 هب انيلع تناكامل بذكلا ىلع ) ةدضاعتملا

 فالتخال ىا ( ضرالا لها عم دح-اود>ىف رمقلا سيلذإ ) ةمزم ةعطاق ةلالد ىا

 6 نرخ آلا ىلع علطي نا لبق موق ىلع علطي دقف ) هلوه هنيباك هعطاقم نيايتو هعلاطم

 ( مهيلباقءنموهامدضب موقنم ) ىئ يم ىف رمقلاىا ( نوكيدقو ) ني رخا ىلع ةخسن ىفو

 موق نيب لوحيوا ) اهينئاو+ ىا ( ضرالا راطقانم ) مهيفلاخم موقنم ىتسم دضب ىا

 نسل هنوكلو ىا ( اذهلو ) با اذكو 6 لابجوا باحس ) ردقلا نيب ىا ( هنيبو

 نود دالسءلا ضعبيىف ) نيريألا دحاوحم ىا ( تافودكلا دن ١ داعلا نه دحاو دحىف |

 ةعث نبانع ىزملا ظفاحلا لّقن دقو الصا فوك اهيف دجوبال ىتح دالءلا نم ىا ( ضعب

 للا قنا ةلل نقي/ةيلعرابوةكسا امادق زبانس دنهل (دالاب يف .دجن وعلا رك ذر نيزفابملا ضمن . نإ ظ
ْ 

 ظ
 ضعب ىلا ةيسنلاب تاقوالا ضعب ىفوا دالبلا ضعبىف تافوسكلا دحنو ىا ( اهضعبىفو )

 : ىفو:باهعوقو ىا 6 ةيلكاهضعبىفو ) هتازجا ضعب رايتعاب اهعوقو ىا ( ةيئزج ا دابعلا |
 نورهاملا ىاي اهملعل نوعدالاالا ( تافوتكلا| ىا ) أهف رعبال اهضعب ىفو 2 اهلك هفارطا ظ

 . هملع طيحلا ىا ( مياعلا ) هتردشب بلاغلا ىا ( زيزعلا ريدقت كلذ ) اهتف رعب نوقذاحلاو |
 طظفلل فااخم هنا هيلع دريالو ميلعلا لدب ميكا همي نان عقوو هتمكحو هتداراب

 6 اليل تناك رمقلا ةياو ١ اذه ةلالدلا نم ءىش هيلع سلذا ةّيآلا هب دصقام هنال ليزتتلا
 لوسرلانه اهبلط نم نا اليل اهعوقوىف ةمكحلا ىناطحلا لاق هتعاس الوهجمو هتقو امهبم ىا

 هللا داراواو الايأ كلذ مهل عقوف صاخ شب رقنم ضع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ثيحم ناسعلل ةئاق سلا تحن ةل_خاد تناكل اراهن ةزحعملا هذه نوكي نا ىلاعت

 'هتلس يىرجا هفطاب ىلاصت هللا نكلو كلذ لعفا ةماعلاو ةصاخلا اهيف كرتشب

 ةمالا هذه صخو اونمؤي ىف سحلا اسهك ردي ةماع ةب اب اهيبن اهانا ةما لكىف كالهلاب
 مالا رئاس ىلا ةيسنلاب مهفلا لضفنم هونوا امل كلذو ةيلقع اهب ةياآ لع ةحرلا

 ( هللاو )

 اذو مقوواوا امفاو قاقثنالا ىا ) اذه ناكول 0 ناشلا ىا ) هناب ( اعف و مايتلالاو
| 



 | ( ودهلا ) بلغالا بسحب ىا 6 ليالاب سانلا نم ةداعلاو ) معا ىلاعتو هناحبس لاو |
 هلوق هانعمو ةملكا لصا ىلع ةزمه اهدعب ةنك اسوا ةددشم واوف لادلاو ءاهلا مضل

 ةظحالام نع رظنلا عطق عسم قرطلاىف ددرتلاو ىئثملاو ةكرخلا نع ىا 6 نوكسلاو )

 ناك امها كلذ لعلو هنع نيلفاغ ريغ هيلا نب رظان رمقلا زك اسم ىلا مهدصرتو ءامسلا فام

 ةنك اس ةيتحنو ةرودكم ةزمهب ( باوبالا فاحياو ) رصبلا كردم ىه ىتلا ةظحالا ردقىف

 انهقالغا نم تويبلا لخادىف ددرتلاب ىا ( فرضتلا عطقو ) ةعرسب اهقالغا ىا ميك

 نمىا ( أيش ) ءاتشلا لصف ىف امسال ىا 6 ءامسلا روما نم فرعي داكبالو ) اهقامعاو

 ىا ( كلذ دصر نمالا ) ءاوولا بوصىملا مهرظن هجوت مدعو ءانيلا باجل ءامسلا ما

 | (هبلبتهاو) رظتنملا قب رطلابىا داصرملابل كبرنا ىلاعت هلوق هنمو كلانه امل ادصق هرظتنا
 ةخس ىفو اليل تناك هبا نوكلوىا ( كلذلو ) هرظنب ىتتعاو ليحتىا ةدحوف ةيقوشب
 ريخ ( اريثك ) ىراهنلا ىممشلا فالحم ىا ( ىرمقلا فودكلا نوكيام ) كلذكو

 اهريخو ناك مسا نم الاح اريثك ىلدلا لعجو ( دالءلاىف ) اريثك هعوقو نكيمل ىا ناك

 ال دالبلا لها رثك ١ وا سانلا رثكا نا لااو ىا ( هب مال 20

 مدسع عم اريثك اهيف عشرال ىنعملاو رمسلاىف هعوقوب ىا ( ربحي ىت> ) رمقلا فودكب |

 ةئيهلاب ءاملعلا نم ىا (تاقثلا ثدحا ةريثك انايحاوىا ( اما ريثك و ) اريسيالاهب لعلا قلعت . ٌْ

 ةرهاب ىا ( ماظع علاوط موتو ) ةيهاظ ىا ( راونانم امنودهاشي بئاحمب ) ةيكلفلا
 ىا ( امدحال ملعالو ) هنم تاعاسلا وا تاقوالا ضعبىفىا ( ليللاب نايحالا ىف رهظت )

 هب لزئام ىلع رهقلاقاةثناب قاعّتب امن اذه 5 ( ع دح || ندع معالو ةذعسن ىفو مه ريغ 0 ظ

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلس+ثلا دراماو رثالا حيرصو ربا حي هشدروو هيالا |

 كيت ةلمحأ ىف وهف هفحض ىلع نوركدالاو ةعضوو ةقعضو هحتحمت ىف لود فاتح

 هب جاجتدالا حصيف ةئسس ةرثرص ىلا لصينا ىلا ديئاسالا دضاعت ىوقي دقو هلصاب

 ظذاحلا مامالاوهو ( ثيدحلا ل كشمىف ىواحطلا ) جرخا ىا ءارلا ديدشتب ( جرخو )

 نه ىرصم وهو ةمئالا نم هريغو ىناربطلا هنع ىور ةمهملا فيئاصتلا بحاص ةمالعلا
 ىزملا هلاخ ىلع ٌورَش ايعفاش الوا ناكو ةيفنخلا ةمثالا نيب هلثم فايل ةيفن ا راكا

 ناك مهضعب لاق رصم ىرق نم احطو ةئامللو نيريثعو ىدحا ةئس قوت ايقتح راص مث ظ

 بهذم ىلا كلام بهذم نم لقتنا هلعاو ىناسملتلا هل اذك كلام بهذم دقت مث مث ايعفاش 1 |

 تادياف ةماسولا نم ءاممو هلصاو (ءامسانع) ةءاردلاو ةياورلايىف 0-5 مك ةفس :-ىبا ظ

 قالطانا ههجو لعلو هيوسس نع لوةنم وهو ىلوا لوآلاو مسا عمج ليقو ةزمه هواو |

 ةلمهم مضب ( سيمع تنب ) ادبا املع لمال عطا مسا نا عم ادج ديعب درفملا ىلع عما |
 اذكو نيردانساب ىا ( نيش رط نه ) اهتمحر' كو يقيد ناسف ناك اهي ةيندعتل مي حقو |

 ىا ( هيلا ىحوي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللاىبصهنا )تاقن اهضعب لاحر ديناساب هاور ىناربطلا

 رصعلا )ىلع ىا ( لصيرلف ميلف 4 )هيج وهللامرك بلا |اط ط ىبانيا ىا )2 ىلع . رخف 4 501 ( 3

| 
| 
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 ا هو. 1

 عاف» قافااح دعل ىا ) مسعد هيلع ىلاعت للا ىلص هللا لوسر لاف سمشلا تب ىع ي>

 ال تتتذذأذآأ] ]| ] 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 ز ز زة 0 ز ز ز|ز|ز|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]+]| | | 1

 ناك هنا مهللا ١ سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبناىا ( لاقفال لاق ىلعاب تيلصا ) قارغتسالا

 (سمشاا) هلجالىا (هيلع ددراف) ةمزالملانم امهنيب الىا ( كلوسر ةعاطو كتعاطىف

 انهعاشنرا ىف ىا ةيف رظاا ىلع بوصنم وهو نكسب و كيرحتلاب ةخسنىف ام اهقرش ىا

 تءجر ىا ( ثعلط اهتبأر مث تبغ (هتنأرف لانيبا بتلاق) اهو .ىا: ةيلقنلا دعوا

 تعقو ىؤريرو ( ضرالاو لالا ىلع تفقوو تبىغامدعب )) ام رغ٠نم اهجاردا ىلع

 رييخ نم ةل> سم ىلع عضوم وهو رصّقيو دملاب 6 ءابهصلاب كلذو ) ءافلا لدب نيعلاب

 1 هللال وسر مان لاق هنع هللا ذر ةررره ىنا نع فعض هيف دنس هءيودرمنا هاور اذكو

 هْوَم نك انف سءشلا تبغ ىتح ٌرضعلا ىلص نكي ملو ىلع رخ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ( تاقثاممتاورو ) ةحم هب نك وهدنعىا (نامباناثي د !ناذهو) ىواحطلا ىا ( لاق )

 لاقو اذه نيد رط نم هلهتءاورل نيثيدح هلعج امناو امهلاحرىف نعط نع ةربع الف ىا

 كشالب عوضوم هنع هللاىضر ىلع ةصقف سمشلا در ثيدح تاعوضوملاف ىزوحلا نبا

 او.سأو ىواحطلا ديئانسا لاحر فيعضت اوركذو ةيمش نا هخيشو ميقلا نا هعبتو

 ايطفار ناك هنال ةدقع نباالا هب مهتاال انا لاق ىز وحلا نانا الا عضولا ىلا مهضعب

 بجوبأل ايجراخوا ايضفار ةاورلا نموار نوك در نا ىن“ي الو ىهتنا ةباحصلا بيس

 هيلع وىنمللا اذه طظحال ىواحطلا ناكو هنيد ةهج نه ةقث ناك اذا هثيدح عضوب م زحلا

 ىت> ةلاه_ءلا وه لصالاو طف مل نم ىلع هخ طفح نم نا مولعملا نم 59 ىنعملا اذه

 هتحصب لبق ول هنا نم ىزوملا نبال امرت ىحلدلا هلاق اماماو ةياورال لطبملا حرجلا تبثي

 ةنيرقلا مايقل عوفدش بورغلاب امتاوفل ءادا هتالص عوقو ىلعل ةيقنم ناك ناو اهدردغبم

 اهرظن نع ىا.تبرغ اهلودب دارملا لاقي ناب ةيضقلاىف ليوأتلا لاّهحا عم ةيصوصخلا ىلع
 اهسيح اهدرب دارملا ناوا اهنازجا ضعب راتعاب تبىغوا اهمرج عيم برغت تداكوا

 اهطسرو ةنمزالا ىط سكع ىلع اهك رحت ءطبب اهريس نامز ليوطتو اهلاح ىلع اهواَشو

 نع ماشه ىوردقو هلوق نم ىهذلا مابك أم اماو هءاش ءىث لك ىلع رداق هناح.س وهف

 ىلعالا سمشلا درت مل لاق لسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلانا ةريره ىبا نع نيريس نبا
 عشول الا دحال سيحل سمشلانا حيحصلاىفنا نم ىزوجلانبا هركذو نوننب عشوب

 ةقحاللا ةيضقلا لق هدورو لاّمحا عم ةفلاسلا مالا رابتعاب رصحلا نا باوجحلاف

 ظفالا ىرمدملا ىربطلا رفعج وبا وهو ( اص نب دمحا نإ ىواحطلا ىحو )

 نيسيح بهو نا نع 7-55 هريغو ىراخلا هنع ىورو هوحنو هنبع نا عمس

 نيتام ةنس رصعع تامودنلاو هقفلاو ثيدْحلا فرعيو ظفحي اعماح ناكو ثيدح فلا

 تارك اذم لين> ناو اذه دحانبب ترجو ناتسربط لهانم هوبا ناكو نيعبراو نامثو
 نأ ىندال لو ناك ) ىئاشأاب ىل-هب ناكو هحاص نع امنت دحاو ع 3 -و و

 3ه9ُهجج22ل2->-لل ااا ا وصبىب قششششُشلووو

 )(هليس )



 ل هو 1
 ثردح ظفح نع كيا || زل ءايدن الا دمس ريشا ىا 4 ملل جهنشن زكا 1 هخعسأ ىف و )ع هلدس 3

 وهو ريغصتلاب ( ريكب نب ساوب ىورو ) ةلاسرلا تاياو ىا ( ةودنلا تامالع نم هنال ءامسا

 ىزاغملا ماما راشب نب قحسانب دمتو شءءالاو ةورعنب ماشه نع ىنادشلا ركب ونا ظفاحلا

 لصوب ةحح سيل دوادوبا لاقو قودص نيعم نبا لاق ىدراطءلاو ريم نباو بي ركوب هنعو

 هلجرخاو دهاوشلاىف ىراخلنلا هلجرخدفو ةع ادم 0 هلجرخا ثيداح الاب قدعسا نبا مالك

 نبانعز) ةخسن ىف هتياورفىا هناور ىزاغملاةدايز ف ) هحامن او ىذمرتلاو دوادوبا

 جارعملاةليل ىا ( سو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوس رب ىرساامل اذ ىزاغملا لها ماما ىا ( قحسا

 ىتلا ةمالعلاو ) ءاةفرلا نه ةعاملا ىا اهثيلثت زوو ءا رلامضب 6 ةقفرلاب هم 0 ربخاو )ل

 هريسغو ماعطلا لمحت باودلاو لبالانم ةلفاقلا ىا ا ناءلار بكت( انيقات

 دملاب (ءاعب رالاموب لاق ١) ةكمشىلا ةلفاقلا ىا ( ءىينىتم ١ رافكلاى ا ( اولاقإ) تاراحتلا نم

 ةزمهلا حتف تاغل هيف ماشهنبا لاق و مكحلا ىف اذك اهرسك دوجالاو ءابلا ثيلثتب وهو
 ناكاملف) تاغللا حصفا هذهو لاق اهرسسك و ءابلاحتفو ةزدهلا رسسكو ءابلارسكو

 ةماتلا ناك مسا وه ىذلام دقتملا كلذل تعن هنا ىلع عفرلاب وهو دوعوملا ىا 6 مويلا كلذ

 هل هجوالو بصناب طسض ةدمتءلا خسنلا ضعبىفو ةريسعوذ :نكاناوإ ناك ةروقلك)

 ماللادبدشتب (راهنلاىلودقوإ نورظتني ىا ( نورظنم ) تابقا ىا ( شيرق تفرشا )

 ىلا#ت هللاىلص هللالوسر امدق )) ريدعلا ىا ( *ىخت4و ) هرخادلوا ريدا ىا ةحوتفملا
 «ىطب ىا (سءشلاهيلع تسيحو) هتاعاسيف طسب ىا 6 ةعاس راهنلا ف هلديزف ملسو هيلع
 دقو اذه معا ل مدقتا اهحاردا ىلع تدر ليقو تفقوت لابفقو اهكر 2

 ةالصنع لغش نيح قدنخلا مايانم موبىف ا هيلع ىلاعت هللاىلص هل سمشلا تسيح

 تانك قرط اءاز0 65*15 راذز "دستور بيفع طف قا تفدصملا ارك ذا 6" جملا
 ناماسل تسيح اهنا ىوغلاريمفتىفو هتريسيف ىاطاغم هنع هلام هتاور فعضو موجحنلا

 اضياو دابملا تانفاصلا ىلا دئام ريمضلاناب عزونو. ىلع اهودر ىلاعت هلوقل مالسلاهياع
 حيرصلا حيحصلا ثيدحال هتفلاخم عم هيلع سمشلادزا نوحلاص نور وءأم كانه نكي

 جارعمىف نيدلانيعم خبشلا ا 9 ةمدقتملا مثالا نيبامم عشويل سمشلا سدح رميضح ىف

 دقو اذه ملعا ىلاعتو هناح.س هللاو اضيا هنع ىلاعت هللاىضر ركب ىنال تسبح اهنا ةودنلا

 مهوا ناو حسحعصل سل 0 هيلع ىلاصت هللأ ىلص هل سمشلا در ثيدح مهضعب لاق

 تاعوضوملا ف ىزوجلا نبا هركذ دقف ني رطنم ىواحطلان ع ءافشلا ىف هل ىذاقلا حب رخن
 فيك ثيدحلا مولعىف هرطخ ولعو هردق ةلالج عم ىضاقلا نم بجعلا ةيميم نبا لاقو

 لاق انخش لاق بهاوملافو .ىهتنا هلاحر اقثوم هتورث القاثو هتحص اهوم هنغ تكس

 ىواخطلا هححدق نكلو تاعوضوملا يف هدر وأ ىزوطانبا هنئيتو هلزصاال دمحا

 تولد سيم ريدم تي ذي ءامما ثيدحنم نيهاشنباو ةدسنم نبا هجرخاو ضايع ىغاقلاو



 هيجف ىف اضيا:ىناربطلا ىورو قالطسقلا ,لاق ىهتنا ةررره ىلا ثيدح نم هود يع
 هظفلو سيمع تنب ءامسا نع بيرقتلا حرش ىف قارعلا نبا ءاكح 5 نسح دانساب ريبكلا

 ةجاح ىف ايلع لسرا مث ءايهصلاب رهظلا ىلص 2-0 و هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر نا

 مالسلاو ةالصلا هيلع عضوف رصعلا مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلس دقو 7

 هللا لوسراي اللاق زيضيلا تيلبص_لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبالا هل لاقف ىلع ري ىف هسار

 دعب: تعاط سمشلا تيارف تلاق رضعلا ىلص ىتح سمشلا هيلع درف ىلاعت هللا امدف

 دنس طسوالا همحع»٠ ىف اضيا ىناربطلا ىورو لاق رصعلا ىلص ىت> تدر نيح تبافام

 اتاك, توحاق نياجلا نإ ملسسو هيلع ىلاعت هللاىبس هللالوسر نا رباح نع نسح
 ءاشالا تايانم ءىش اهلدعي داكرال ةميظع ةيارهقلا قاقشنا ىباطللالاقو ىهتنا راهنلانم

 نم بكرملا ماعلا اذه ىفام عابط ةلجنع احراخ تاومسلا توكلمىف رهظ هنا كلذو
 | تاق رهظا ه. ناهربلا زناص كالذلف ةليح هبلا لودولا ىف عمطي ان سلف عئابطلا

 رثكالل رهظتم اعورمغ برق لامكل اهناالا روناو رواوربك ١ امناطاسلب سمشلا هانعمىفو

 نسا ىور هناةدمعلا حوش ىف نقلملا نانع لّقننا دعب ىناحزوجلا لاقام اماو ريدتف

 راس ثيح عشويلالا سمشلا سدحن مل اعوف يم هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىنانع هريغو

 هلوق اماو هع باوجلا تمدق دقن ءامما ثيدحل در هف ثيدحلا اذه سدقملا تدب ىلا

 هلسمشلا درتلو ىلعزم لضفا مالسلاو ةالصلا هيلع هنال برطضم ركنم ثيدح اذهو

 هللا ىلص هناعد ةكربب ىلع ىلع تدرامتا اهنال هيلع دود رش تبىغام دعب رصعلا ىلص لب
 ىوغبلا نع قبسدقو ءايننالا تازجع» ىنءم ىف ءاياوالا تامارك نا عم ٍلسو هيلع ىلاعت

 دجوب الام هيف دجوب دق لوضفملا نا عم اهتقو ىفالا رصعلا ىلص امث اضيا هيلع تدراما

 عسوتو لمأتف عشويلالا اهسبح مدعب لوقلا نم مزلي اك لضافلا ىف

 ظ ه# لصف زج

 0000 سلا ل ينم. عمنا وه لف ا لذه ثءداالا انو هتقرو
 دادعاو ةددعتم نطاوم ىف كلذ ناف ةرثكلا ىف ةغلاملا هبديراو ردصملا ىلع بوصنم

 اهضعب ىفو جاحز اهضعب ىفو حدس ىتا اهضعب ىنف هحيحص ىف نابح نبا هركذ ام ةفاتخم

 ظ ىفو ةئام ةرششع سمح اوناك اهضعب ىفو ةدازم اهضعب ىفو ةأضيم اهضعب ىفو ةنفج

 | ىفو ىهتنا نيعبس اهضعب ىفو نينامث اهضعب ىفو ةئامثالث ءاهز اهضعب ىنو ةئامت امث اهضعب

 ظ ةئامعب راواقلا اوناك مهلا هعباصا نيب نم ءاملا عبن ةصقىف راح ثيدحىف ىراخبلا حي

 مهددع ىنو ةيدبدحلاب تناك ةصقلا هذهو ةئام ةرشع سمح اوناك مهنا مهنع ةياور ىفو

 نافمالسلا هيلع سو عقواك رجملانم ءاملا رجفننم مظعا ةزجعملا هذهمن ةفلتخم لاوقا |

 ( كلذ )



 لو
 يام .١ دا هينا

 مح نماماو نايا هلم لعمال دارا اأو لات هللا لاق ةلاىف ديلا 6 ند كلذ

 هأللأ عين ثبادح ىور 0 لغا ىلاعت هللاو 6 هيلع ىلاعت هللا ىلص را دهم ملف مدو

 (دوعس»نءاو راحو سا مهنه هب ادعصلا نم ةعاج الع ىلاعت هللا ىبص هعلاصا ناب ند

 كلام. ماالا ىلا“ هالتسإ-ادهاش هقاس :فانضملاناالا:انضإ ١ هنع ناخيشلا ةاؤرف:ن لنا, كردجاما

 انتدح هيلع ىقءار هَ هللاهمحر هيقفلا رفعح هل ميهاربا قحسا وأ ل ( لاقف هنع

 روب! اند مه رك ذمدقت دقو ( دمح نب متاح مس اةلاواانثدح لهسن ىسع ىخاقلا

 نللاددع ن ىكوه ( ىسعوبا انثدح ١) ةمحمملا ءاخلادبدشتو ءافلا حتش ( راخفلان|

 ىيوهو ىك نع ةخسىفو ( ىحي انثدحإل هرك ذ قيسدقو ىثرللا ريثك نب ىحي نب ىح

 هديؤي وى هيبانع ىح نب هللادبع انث ىحانت هلوقلبق ةحيحت ةخيسن ىفو ىثإلا ىحينبا

 هنمدبالو ناومونا هللادنع وهو ىينيبو ىسع ىبا نإب لحر طقس هنا ىلا هلاقام

 ىح نع ىوري هللادبع نا هلصاحو اضيا باوصلا ىلع ىف اب اذك ل نناؤمدلا نع سول

 هللاهدع نب ق>سا نع ا) بهدملا مامأ وهو © كلام انثدح لاق ) كلامزنع ىحيوهسانع

 لخدوا اهتوو برقدقو ىا 4 رصملاةالص تناحو 0 هيلع 3 هللا ىلد هللال وسر (

 ةذءسأ ىفو أهمضن .ءوضولا ءاف ىا واولا اش 4 ءوضولا س ارفعلاو 0 تقولا نيل اناف

 صهاظلا 5 لك ىلع قالطي لقو دد>او ىدؤالاو كانو رردقت هءام ىنعملاو اهمض

 معءوضوب) ءىح ىا 6 سو هلع ىلاعت هللا ىبد هللال وسر قاف ياكل ( زاد اهد>انا

 ىانلا ساو هاب ءانالا كالذ ف ميدو ةسياع ىلاعت هللا ىبص هللال وسر عضوف 0 ءاناىف ىا

 ءاملا ايو 0 ( سا ىا (لاقزب ءان الا كلذ ءام نم وا ءانالا نمو ءاملا نم ىا (هنم اًودوُس نا

 6 مسوي اع ىلاعت هللا ىلص هعلاصا ناب ن م( روشإ ىا كاش مضلاو ةددحوملا ثيلاثدب عشب ا

 ا ا عضو هعلاصأ نسف ند ا ناك ءاملا اهدحا نال وق عب لا ةفك ىف ىووالا لاق

 هعباصا نيب نم روش راصف ةئاذىف ءاملا رثك ١ ىلاعت هنا امهيناثو ءاملعلا ثك ١ لوق وهو

 ةيضقلاف مهلوا ءاهشنا ىلا ىا ( مهرخا دنع نم اوضوتىت> ) هنمىا ( سانلا أضوتف )
 اضيا هاورو ) ةغاىهو ىلا ىنمع انهنم ىووناا لاقو مهعبمح دارملاو ةغلايملل ةسس 3

 هيف )) ءانانىتاف ىا معءاناب) هنع ةداتقوا سناىا (لاقو) سم تيم ةدات نع

 ( وق اك الوا ) اهرتسيو اهيطغي ىا ميلا مضو ةمجمملا تافاا لدوكشلا ا 7

 مس و دئنح ىا 6« مت م كراون ىذمرتااهب حرص كس ١ال ةداتقىا (لاقإر ىوارلازنم كش

 ةثاان ودق انك ىا :ةداودم :ءاللهروا ءااز مخ 6( ةثالث ءاهزلاق ١) ددعلا نع لاؤسو ماهفتسا

 ةدودمم !ءارف .ىوااولا!نوكساو: ءاّزلا حتف (ءاروزلاب مهو ) سنانعىا ( هنعةياورىفو )

 هنيدملا قوس ىا قوسااب ىراخللاىفو (قوسلادتع ) ددعسملا برق ةئيدملا فرعي ناكم

 هلوط ناكر ليوضطلا وهو هيوشالا ( ديح اضرا هاورو ) راذم اكفنا سم وهو ىدوادلالاق



 هك هدو4 1م

 5 ذ مدقت (تبانو) ةتسلا ةمثالا هلجرخا سادي هنكل ةقث ىلصي مئاق وهو تام هيدبىف
 درهنا ىراخلا نا الا هع مهلك ىا ( سنا نع ) ىرصللا نسملاىبا نا (نسحلاو)

 اوناك ىا )َ نينامت لاق اوناك كتاف كاي هياورىفو ( هيب املا ىلع اًةهناو هئلاثلاو ىل والاب

 ددعلا ىف سأانع ديمح ىو وحن ىا (هنع تبان نع هوي و) ةخعسن ىفاك الح رىا نيناع

 هريسغوا تبان هياورب ىا ( اضيا ) سنا نعو ىا ( هنعو ( سأانع تبان نع درو

 اس ص ل ني يي يي يسسسسسيييسبسبيجيبيببيييمبحييببص سد ل يس ب بيييييييي يس هببيبسلبيجهيهههيهييسسبتبتي حيي ببهجيهجببسس- 4-4 سجس - جيبي سمسا

 سنا امم أهم ثدش نيفوىف ارح ناتيضف امها لاق ىووتلا تيآرمت ةيضقلا ددعت نم

 ةخساىفاك ( هنع ةمقلع ةياور نم ) هريغو ىراخءللىا (حيحصلاىفف دوعسم نبا اماوإ

 هللاىلص هللالوسر عم نت ) تاقواوا تاعاس نيب ىا 6 اهب ) دوعس» نب هللاهبعنعىا

 ىلاعتهللاىلص هللالوسر انل لاقف ءام انعم سيلو ) نورضاح ىا ( ملسو هيلع ىلاعت

 ناف ءامال دجوم هنا نظيالبك ءاملا بلط امنا لبق ( ءام لضف هعم نه اويلطا سو هيلع

 ىا 6 ءاع ) ءىح ىا ( ىتاف ) ىلامعت هدنعنه لكلا نا هيفو ىلاعتو هناحبس هلل كلذ

 عرشف ىا 6 عبني ءاملا لم هيف ) هعباصاعم ىا ( هفك عضومن ءاناىف هبصف ) ءاقسوحتىف

 هعبتىفو ضرالان م عبذباك ىا (مل-و هيلع ىلاعتللاىلس هللالوسر عباصا نيب نمل جرخم
 هيلا ريشي و ءاملا لضف هياط هيلع لدنك رهظا وهو ةيفيكلاوا ةيمكلا ةدانز نم نالاتحا

 هريغو ىراخبلل ىا ( حيحصلا فو ) هتكريب هريثكتو ىلاسعت هلوقف ةججرتلانم قبسام
 لاق هنا هنع ىور نيعباتلات اهل نم وهو ( دءجلاىبا نبا ) ىجشالا ىا ( ملاسنع )

 نك تمماع ملعلاب تفرت>اف فرتحا ةف ر>ىاب تلقف ىنقتعاو مهارد هثالش ىالو٠ ىنارتشا

 موي ) ءاظلا رسكب ( سانلا شطع رباح نع ) هل نذأ ملف ارئاز دإءلاريما ىناثا ىتح ةنس
 ةكم نيب ىحلدلا لوقاماو ةدج ليق ةدجو ةكم نيب رب ددشتو فيفختلاب ( ةسيدخلا

 :ةوكرلاو ةيلاح ةلح عةوكر هد. نيب ملسو هياعىلاعت هللا ىنصهللالوس رو مهوف فئاطلاو

 هيف ديلا عضول مثاله ريغ وهو ىحلدلا هرك ذ قيربالا و دلجنم ءانا مضتو ءارلاحتفب

 نمؤياقلا قا تنأ ر مث هنم ءاملا جورخ دنع هيف ىلع ديلا عضو هبدارملا لاه ناالا مهللا

 انب كدذ قاماملتا تيأرمن سك دقتلل لات عيعلو ل1 غل ووتر: ةئلثبا ةوكيالا ها

 هبلا:نيعطعتم :ىا :((:هاوحت_سانلا :لئقإاو اهَنِم أضوتا):هنم ًاضوتن روتلاك مدالا: نم,ءاملل
 اندنع سيل ) نيلئاق ىا لاحلل واولا ىدلالكجو سانلاللقاو ىلع فطع ( اولاقو )

 ىلاعت هللا ىلد ىنلا عضوف ) كترضح ىف ةدوجوم ىهىتاىا ( كنتوكر ىنامالا ءام

 هعباصانيب نم اقفدتم عفتري ىا روب ءاملال عش ايناثىا (ةوكرلا ىف هدب ملسو هيلع

 نيعبصا لك نيب ىا ءاملا نويع عبانع هعباصا هبش وا اههايم لاثءاك ىا 6 نويعلا لاثماك

 ىا ( مثلك 5) ربل ىا ( تاقف ) ملاس ثيدح ىف ىا ( هيفو ) نيعلاك ءاملا روغب

 انك انكل ىا ( انك ) ةزجمم هنوكل ىا (انافكل ) الئثمىا (فلا ةئامانك ول لاق) دمت

 سمح )



 | اسم

( 

 قا( قولا علوا ةنفحلا تب راف قياشا كان ن ه«لااعقل ةينانرئافب نا( 8 ءاملا تيأ رف )

 2 ه0 مل
 نيرشعو ةسخوانيعبراوا الجر افلا نينامث ليقو ةئامسمحو افلا ىتعي ( ةئام ة و

 عبرا لاقيف ىلحلا لاق ةرحشلا تحن عبابنم ددعف فالتخالاىلع ءانب ةئاّهمو افلاوا الجر

 اذه ةئامعب راو فلا هنا ىتهيبلا لاق تاياورلا رثكاو حيحصلاىف وه اذكو ةئام ةرشع

 مهتتسلا فااثال مهنم اهتدمس دج ن الا ىلا ةغالا هذه ةئام ةرسثع سم اذك هلوق ىنعلا لاقو

 ىودو ) ارج ملهو ةئام نورشعو ةئام ةريثع ىدحاو ةئام رسثع نولوقب لب فالألا

 هياور نم وهو ( رباح نع سنانع ) ىرادلا دنسم ىف ملاس ثيدح لثم ىا ( هلدم

 ناالا/اهبلع تقف و اىتاآ اة بنل ىاانك ىلالا لاق ناسا امهناف رياك الانع ىغاصالا

 تالا حط ناق هبات عاد[ قويا كا قي تان قولا اونا علل قفار فلج
 ناك هلا ) ثيدحلا اذهىفو ىا ( هيفو ) ةتسسلا بتكلا ىف تسل رباح نع سنا ةياورف

 ةياورىفو زل ةيضقلا كلتىف رضح نم ددع فالتخا ىلع ىننم فالت>الاف ىنعي ( ةسدحلاب

 ىور مالسلاو ةالصلا هيلع هتايحىفدلو اذ_ه ديلولا 6 تماصلا نب ةدابع نب دللولا

 ةفص ( ليوطلا -- ثيدحىف ) راح نع ىا م هنع ) ةدانع هنبا هنعو هسانع

 لاق لاق ) ةلمهم ءاط هرخاىف واولا فيفتؤ ةدحوملا مضب ( طاوب ةونغىف  ثيدحلا

 هذعسا ىفو مضتو واولاحتش 6 ءوضولاب دان رباحاي مو هياع ىلاسعت هللاىبص هللالوسر ىل

 اواوانوا اوطعا ىا ءارغالا ىلع ه.صنوا هبوا هل سانلا دان ىلا ءايلا ريغنه ءوضولا ةديح

 نونلاب ( دحت مل ) نأشلا ىا 6 هلاو هلوطب ثيدحلا رك ذو ) ءادنلا نايب وهو ءاملا

 ءالنعىف ) ءاملا نم اليلق ايش ىا 6 ةرطقالا )اودي مل ىخلدلا لصاىفو ءايلاب ةةءسن ىفو |

 لفسالا ةدا ندا 5 : ةدودم مال ءازلا نكي ةلمهملا نيعلا حش وهو هفاضالاب 4 توعش

 ( ىتاف ) ةلاهلا و قتعو هب رقلانم ىلبام ةدحوش ةقااك ا مخ هحوتفم ةمح٠ع بحشلاو

 نضام ةرثاصسسو هاطخغف ىا ءارلاب ( هرمغف مسو هماع 1 هللا ىلص لا هب ١ ىش ىأا ا

 ءانثلاو ءاعدلاو ا ءاممالا نم ىا 2( ءىشب ماكتو 0 هرمصعو هديب هسركف ىا ءازلا ىحلدلا ْ

 عاصق نا 1 لالا ءامكنلا لزوكتتو ميلا حتشب 6 بكرلا ةئفح دان لاقو وهام ىرداال ) |

 5 دب يع ءاملاو ادعامصصف ةرشعلا مث و بحصلاك يك ارال عمجوا 39 مسا ككءارلاو ةمعطالا

 ىدعوا اهوناه موقاي ىا فذح ىلعوا لقعت اماكف تيدوت ةي الا لحم ةنفحلا تناكاملو

 د كتفي ىا 2 أسم تدنا و ) اهرضحاو اهب كك ىا نامدالا ىعوم هلاواضتل ءام ان ءادشلا

 انعهن ىنوتاف يا هلعاف مسإ ملا ئه الا لاقو 0 هيلع ىلاعت لاقل هيلا أسهم

 نا ( رباح ىا )َ وأ كا هناك ناب [هتعطوف و هيناث 00 هزم م2 يرن نأ ةذءساىقو

 هعلاصأ 2( رمشنل و ءارلا دب دشش )م قرفو ةنفْطلا ىف هاب طل مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 ىا ( هللامسب ) سو هيلع ىلعت هّللاىلص ىبنلا ىا ( لاقو ) ءاملا ىا 6 هيلع رباح بصو
 رباح ىا ( لاق ) فاؤملا لصاىفام ىلع هما اك هللامس ىورو هللالوسر ةكرب قلو



 ظ
 ب

 7 هو وس

 ءرك ذ اذك ترادف)ةثفحلا | تراق , لام ةياورو ( تالتما ىت> ) رادو اهؤنم عفترا
 راح ثيدحو ةنفطا ترادتسا ءاملا عبن اماكف ةيآ ماق» ماقملا نال لبق ىاحال اعبت ىطدلا

 سائلا ساو )) هريغو ىلا هب حرصام ىلع لىفالا ةئسلا بتكلانه *ءىثىف سيل اذه

 هلصاو ىلوالا واولا مضب وهو مهعمحاب ىا اوور ىت> اوقتساف) ءاملا ذدخاب ىا (ءاقتسالا

 هلوةىفاك ةيفان له نوكت نا زو# ( ةجاح هلدحا تب له تاقن )اوةلو اوضرك اويور

 ىلا جات# نه ىتبام ىارادنم ليقع انل كر“ لهو ثيدحىفو ةيقاب نه مهل ىرت للهف ىلاعت

 هريغو ىطعدلا لصاىفاك هدب ىا  ملسو هيلع: ىلاعت هللاىلص هللالو ضر عفرف ) ءاملا

 كاسعا هاب هعفرو ةيماهفتسا له نوت نا قاوجلاو ءىللا نم ىلعت 14 لام 39 ةنفلا نم ( ْ

 ١ ىتب له هنا هسشن ىف هددرت تاّقف هلوش دارملا نوكأ نادعسالو هجاح دحال ىقبام مهباوج ْ

 (0اةماارك ن وكشف ا مون هواي شفي يودع لان فاو تعول ويب ه8 ال ما هيلا ةحاح دحال

 ١ افالذ رووا دنع ةجوهو لس ىم اذه هيدخ للحج ىناتدلوا حاش ىعشلانعو 7 ىرخا

 / ىهو( ءام ةواداب هرافسا ضءبىف ) يح ىا ( يلسو هيلع ىللعت هللاىلس ىلا ىنأ ) ىناشال
 أ ءام هللال وسراي اكد ام نادلف ف 0 رهطملا ىهاساو ءامال ذع داح ند ريغص ءانأ ةزمهلا رم

 اهبص ىا ( اهكسف ) ًاوضوواب رش ةعاملا فكت لا ىهو هذه ةوادالاىفام ريغ ىا ( اهريغ
 )ع ةعيصأ مدخول 0 ةذعسأ فاك هعم كاك رءاملا أهف بارما دل> ند ريغص ءانا ىا )»م 8 "نا 2

1 
 6 اهطسو ( هعناصاى ا سنحلادارملاو ءانلا حافو ةزمهلا 1 نيهشالاو ءاملاو ةزمهلا ثسأ -

 لعجو ءاملاىف إ اهلخداو هعباصا سطغ ىا ( اه.معو ) اهطسوىف ىا امنوكسو نيسلا حاشا

 ةخعسن ىفو هنع ىا ( نوهوشوو ) هنم ىا ( نؤضوتيو ) هيلا نوتاي ىا ( نؤيحن سانلا |

 ثي.داح الا ىفو ىأ 2 بادلاى فو 0 عماجلا بدحاص ىا » كدمرلا لاق زر نوموشإ 3 هدي ص

 اذه نمىن الا لصفلا ىف قاساكوهو (نيصح ن نا ر<ينع) تاتجلا نم عوللا اذهىف ةدراولا

 اخ حاف » ةلذخلا نطاوملا هده ( ةداعلا قراوخ> نم نا ذأ ىا 1 اذه كتم ( بانلا

 ىءع اهو ءايلا ةدايز ةلفخلا هذءسا ىو ةريزغلا ةقتملا ةيلممأا ىا ءافلا نعلق ةلوهملا

 هيذك ةمهت لصوتلال ىا حتفت و ءاهلا ن وكسوءاتلا (مضب ةمهتلا ق رطتنال ة ريثكلا عوملا و,

 ةباحصلا نم فاسلا ىا 6 مهنال ) هبربلا ىا ةددسشملا لادلا رسكب ( هب ثدحملا ىلا )

 بذاك هنا اوف يعول هبريخانم بيذكت ىا ( هبيذكت ىلا ءوث عرسا اوناك ١ نيعباتلاو
 م سوفنلا ىفا 6 سفنلا هلع 03 تعبطو 1-1 3 ىا الزيد ةغيصل 4 تابج امل ( هريذخ ىف

 ىلع تكسي ال نمث اوناكمهنالو ) بيذكتلا ىلا عارسالا ىا ( كلذنم ) ةحبحص ةخسن ىف

 مهلك ىلع ةياقك طرف هن وكت مهضعب نهؤلو لطانلا ىلع مه راكن ال مهعجاب ىا(( لاطاب

 قيس ىذلا ثيدحلا ىا )2 اذهاووردق ( مهريغو هباحعصلا نم نور وك ذملا ىا( ءال وهف 0

 ءايللا رود>ح اويسنو ( هديوس اوثفاو هولقن ىا ) هوعاشاو ( هعناصا ناب ند ءاملا عب نم

 دحا ركن ملو ) ةييدسحلا ةيضقىفاك ريثكلا ملا ىا ريفغلا مما ةخنىفو 6 هلزيففلا |
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 1 6 رمش ند ىا (هولدف مهنأ 0 هءاوث دحام مهيلع ةعقولا كالت رمض> نع ىا ( سائلا نم

 ننآو) 3 4 مهل مهعيخ يذعكا راصفو ( مه ربغ ف مهنيعاب ىا (هودهاشو) مهيقسو

 ظ ا م10 انيئاوكس اًعاجحا
 مح بسبب

 ده لصف زج
 ا ءاملا ريدعشت ١ هما ركسا هعناصأ ناب نمءاملا عين وهو ا وجع نعو عونلاىا عاذه هيشيامو)

 هناسان ىا (هن وعدو ه:> راح هانا ىا (هسكعإ) هناي ر>و هنارون ىا عفرلاب (هناعشاو هتك ريب ظ
 3 ةزههق هج وتفملا ءاطلا دب د شياب (ًاطوملاف) د1 كة عا ( كلامىودامنإ هنانتتوا

 ذ ةونع ةضصآ َّق ل.ح نذاعم نع 03 هداك ّط مع هحرذا اذكو ةروصقم فلاي ليقو

 | ىتاا ىا (نيعلا اودرو ممناوز) ةردهلا ند عسل هنس تناك هفو رعم ةوزغ و م كورن

 | ىاةحعملاوا عملتو حملت ىا ةلمهملا ديدشتو ةدحوملا رسكب 6«صبت ىهوإل اسهيف تناك

 | « داريا لث») ءامىمسيامم ىا (ءامنم) ليلقىا («ىثب) ىووتلا هراتخاو ليستو ىطقت |
 ١ هناىلع بصتلاب ىرخاىفووه ريدقت ىلع عفرلاب ةخس ىفو ءاموا ءىثل تمن هناىلع رجلا

 | اذان قوطلا فر كف واكل ارتيوعلا يطع فوط وان كا[ قنا فيلما ةؤشيإ ةيلاجل
 | ءاملا ىا (عمتجا ىتح مهيدبأب نيعلا نمإ موقلا فرتغا ىا (اوفرفف) ةلقلادحىف ةغلابملا
 | هيلع ىلاعت للاىلص هللالوسر لسغ مث) مدل اهف ءانالا نم ىا ('ىنىفإ) ةخسنفف اك

 ١ ائنليلا ءاماهب ىتاا نيعلاىف ىا (اههه) هب لوسغملا ءاللا ىا علموا هيدبو هيه>و هي معو

 | اوقساو ةنم اونرسشف ىا ( ساناا ىتتساف ريثك ءام ) تلاسف ىا ةفطاع ءافلا (ترخإ |

 ىزاغملا لها ماما هيورر امف ىا 6 قحسا نبا ثيدح ىف زز ذاعم ىا ( لاق ) مهاود

 ( سد هلام ءاملان٠ ) ىرجو رحفنا ىا ءارلاو ةمحمملا ءاخغاو نونلاب (قراف) هنع

 ( قءاوصلا سك ) هير تّوَصو ةكرع ىا نيسسلا ديدشتو ةلمهملا ءاسلا ريسكب

 هلع كناالا عيوذأ ركل ةديدح هفيطل ران هعم ناك اعرو ديدش توصوهو هقعءاص عج

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىا (لاق مثإ د ومخلا ةعيرس امتدح عم اهنكل هتكاهاو

 ىرذنا) كرمع ةدم ىا ( ةايح كب تالاط ناذاعماي برشو وندو را ىا (كدو)

 لوها ةغيصب 6 'ىله دق ) ءاملا نم هيفام ةرثك لجال انهه ىذلا عضوملا ىا 6 انههام
 ةرمىهو راجشالا ريثكلا ناتسبلا هو حتفلاب ةنج عج ميلا سكب مانانج) ًالتما ىا
 ىلع هيصأو اهاالظاو اهفافلا ةدشر ةدحاو ةره انهزااكفن ةاوياماذ !«اكيرخل دس دقمح 0

 ظ فرصنامث هظفاو ةعجرلا تقو كورت قيرطىف قحسا نءا هرك ذ اذه ىباحلا لاق زييقلا

 هئالثااو نييك ارلاو بك ارلا ىوربام ءام قب رطلاف ناكو ةئيدملاىلا كوت نه ىنعي الئاق
 ١ ىلعىا ( ءارباا ثيدحىفو )) ملعا ىلاعت هللاو ةصقلا رك ذف قفشملا ىداو هللا داون

 | ثيدح ىا (هثبدحو) هنع ملم ءاوراكىا «عوك الا نب ةماسو)) هنع ىراخبلا هاورام |
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 ىزملالاق (ةاش نيسمح) اهئاع ىنكتال ىا واولارسسك و ءاتلا مقل ىا( يورتال اهركبو )

 هركذ ةريغصلا ةلذالا ىهو دملاو ةزمهلا حتش ءاشا نيس ثيدحلا لها دنع فورمملا

 اهيف كرت مم هلك اهيفام انعزنف ىا ( اهانحزنف ) باوصلا وهو ىناسملتلالاقو ىنمشلا

 ةففلا ةدحوملاو ميلا حتفب ( اهابج ىلع ملسو ؛هلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر دعقف ةرطق

 حتفب اهافش ىوريو انهادارم سيلو ءاملانم اهيف عمحام رسكلابو اسهش لو>ام اروصقم

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلاءىح ىا ( ىتاو ءاربلالاق ) اهفرطو اهسناح ىا اروصقمءافلاو ةمحمملا

 (هئامىف: ةكربلاب؛ىا (امدق ) هنف قزبىا ( قصبف اهثم ) هام هيف ىا ( وادب ) سو هيلع
 عوك الانباىا (ةماسلاق ول اهبددرثو كشريغنم ءاربلا ةناورهذهواهيف ولدلا ىفام بكو

 نود اهدحا ىبع علطا هلعلو امهيف كشلا ىلع ةزمهلا ركب ( اهيف قصب اماو اعداماف )

 ( ثشاخ ) ريدقت لك ىلعو ظفحي مل نم ىلع ةمح ظفح نه ءاربلا فال امهنيب عملا
 (مهاكروممسفنا اوورافإ ريثكلا فصوباهؤام عفتراو رثيلات راف ىاةمحمملانيشلاو ميجلاب

 ا ناكو ةتلان هءباورو ءاريلاةياور ىا (نيتباورلا هداه ريغ فوز مماودو مهتاوذ اوقس ىا

 (هصقلا هده ) مق هءاورلا هده ريغ ىف وأ ةخسن ىفاك نيّساورلا نيتاه ريغ ىف ولوه نا ىلوالا

 ىرصهزلا ىا )ع تاهش نبا قبرط ند 2( ةصقلا هده 5! هذعسن ىفو رسبلا ءام ةدايز ةصق ىا

 ا
|| 
! 

 ا

 ْ 0 4 2 ا دقو (هسدخا فز ٠0" اذه ل4 )ةفيدلباةفقيعا ةفقلا ىنعيإات عج ل كانشا دقو( ةسدمحلا

 ىا فاكلا ريكي ( هتنانك نمامهسإ ملسو هيلعلاعت هللا ىلص ىبنلاىا (ج رخاف )ةيبيدحلا ىف

 ةغيصن وهو همهس ىا عضوف رب اهرتستو اح اهنال هماهس اهيف ىتلا هتنانك نهو هتيعدج

 يط منا وهو لوعفملا هغيصب طيض هخسن ىفو ريمضلا زاراب هعضو ةخعسن هديؤبو لعافلا

 ركذيو ثنؤي وهو ةيداع ليقو نبت مل ىنعي وطت مل رب قمع ىا (بيلق رعقىف) ىنعم معاو

 6نطعب اوب ريض ىت>) مهباودومهسفناب ىاواولار سكب (سانا!ىورف ءامهيف سدلإب لاق اذإو

 ىرخا ةىمم برعشلا ىلا داسعتل تب رش اذا هيف كربتل ءاملا لوح لبالا لزن» نيتلمهملا حتفب

 تيورو اوور ىتح ىنعملاو ءاقتسالا باب امسال ءانغتسالاو عاستالل لدم برض وهو

 نزاعن ءارياا وه ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر مهسب لزن ىذلاو ىناسملتلا لاق مهلبب

 ىلا اوكحش سانلا نا) هنع ىتهيبلا هاورام ىلع 6« رك ذو ةداتق ىلا نعو اب ةيجان ليقو

 ممل رسكب 6 ةأضيملاب ادق هرافسا ضعب ىف شطعلا ملسو هيلع ىلاعت هللإىلص هللالوسر

 ةلاعنم وا ةلءفم اهنزوف دمي دقو ار وصقم ة زمهلاو ةمحعملا داضلاحتفو ةيتحتلا نوكسو

 (هنيضىف اهلعخ ١ اهبلطف ىنعملاو اهنم اضوّ ةريبك ةرهطم ىا ةل الل ميملا ةدايزب ءوضولا نم

 هطباو هحشك نيب هنض> ىا ريض ءاهف نونف ةدحوم نركحسو ةمحعم داض ركب

 ىناسملتلا مهوناك اهيف هش لخدا هناال ةمقللاب هلاهيشت هّمىف هلخدا ىا ( اهف مقتلا مث )

 ثفني ملأ ىا 4 ماين ) قيدالب وا قير خفنا ىا ( ثفن ) ملعاالاناوىا ( ملعاهتلاف ) ظ

 ( برك )

 إ
 ِإ



 هت هوو مس

 فيحصت هنا نهاظلاو لوقا هنلا.ىوزوب ىناسملتلا .لاقو "اهتم ءئث. ضقنام اهلاخ ىلع ىا |

 نبنارم ) ةداتق ىبا ىورصص لم ىا (هلثه ىورو الجر نيعبسو نينا اوناكو) هيدل

 ريغ ىلع ةداتق ىلا ثيدح ) ريرج نيدمم وهو ( ىربطلا رك ذو ) ريغصتلاب ( نيد>

 افلام ىريطلا 2 ال ناب هنا ىلع ناةحبحص ةخسنىفو 6( ناو حيحصلا لها هركذام ا

 ىا ( ادم ١ هباتاب ىا ( مهب جرخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ) نا وهو هريغل
 ماشلانم ناروحو كوبن نيب ةيرق لدبيو ةزمهلا نوكسو ىبملا مضب ( ةنؤم لهال )انيعم

 مالسلاو ةالصلا هيلع هالوم ةثراح نب دبز مهو هلارما ىا ( ءارمالا لتق هغلبام دنع )

 هيف اليوط اًثيدح ١ ىربطلا ىا ( رك ذو  ةحاور نب هللادنعو بلاط ىنانب رفعجو

 هلع لاثل كلالَس قد: هاظ تامازكس_تاضاعرعا ( :تاياراإلا ساي ق6 تانج
 مهنا ) هباحال هرابخا ىا( مهءالعا هيفو )له سمال اميخفتو هردقل اميظعت ىا ( سو
 هلوةل ةو.نلا مالعانم وهف ( دغىف )هنودحنالو هنوم دعي ىا فاقلا ركب ( ءاملا نودّةْش

 قسم قا( ةاضملا تيدج ال ع رتشلا نإ( كو جادغ تكتراذامن عرس ليا دتاق وب ىلاكت
 ىزالالاق انيمحت اهردق ىا ( ةئامتالث ءاهز ) هباححا ىا(غ موقلاو ١ ةداتقوبا ىا( لاق ١

 هديب ىنعإ( ملسم باتك ىفو ) ىنمشلا هرك ذهنوعفرب ثيدحلا لها نكل و ءاهز بصن هج ولا

 نودقفي مهنا مهل لاق امدعب ىا ( ةداتف ىنال لاق )) ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىبناا ىا ( هنا ١

 اذهىف سو هيلع ىملاعت هللاىلص ىنلل مامالا لاق لاك الاىف ىضاقلا لاق ميظع ربخ ىا ( انالفإ

 ءاملا ريثكت ىهو ةيلعفو ان اها نوكيس اهنا بيغلاب هراخا ىهو ةيلوق ناتز>عم ثيدحلا

 ( كلذزمو ) هريغ هركذامم قيسامو< ىا 6 هوحم ) ىربطلا ىا ( ركذو ) لياقلا
 م ىا ( نيصح نب نارمت ثيدح ) هعباصا نيب نه ءاملا رحضت ىلع لدياتو ىا

 ديدش ىا( شطع هءاككاو ا هيلع هللا ىلص ىبذلا باصا.نيح ) لاق هنا هنع نيحيحصلا ىف

 امهليس راف ىا ميجلا ديدشتب ( نيلجر هجوف ) معرافسانم ةحسن ىفو ( معرافسا ضعبىف )

 قرط ضءبىف امهب حرص ام ( هباحصا نم ) نيصح نب نارمعو بلاط ىلا نبا ىلع اهو
 ناك ) كلذ دعب تملسااهناالااهم-١ف رءيال (ةأمانادحنامهنا امهملعاوإل ثيدحلا اذه
 وهو ةعئلب ىلا نإ بطاح هبحاص ثيدحىف عضوملا نيعيو اذك راركتب ةخسن ىفو ( اذك

 لمح دلج نه فر ميلا حيتشب ةدازم ةينطل 6 ناثدارم هيلع ريعب اهعم ) خاخ ةضور

 ةب رقلا ىلع اهتدايزل ةدايزلا ةدامنرم ىهو ةدئاز اهميمو ةب رقلانم ربك ١ ةيوارلاك ءاملا هيف

 ازاجم ةيوارلا ىه ليق مث دارملاب لعا ىلاعت هللاو دازلانم ةذ وشياه نوكأ. دعيت الا

 اهرثا ىلع انهذف ىنءملاو هلوطن ىا ( ثيدحلا  اهاممم ىذلا ريعبلا وه ةيوارلا امتاو

 قنات تاق 2 م ا سسسسم ا سسسسو . 8

 مهعم ءانا لك او المو ) مهباودو مهسفناب ىا واولا مضغ ( اوور ىتح سانلا برق ) |

 ( ىنم اهذخا م ) ىالم ةأضيملا ( اهنا ) ىنهذيف روصت ىا لوهحلا ةغيصب 6 ىلا ليخف



 هت ه٠. يم

 6 لمؤلسو هيلع ىلاعت هللاىلس ) ىبللا ىلا ةحسن ىفو ( ىنلا اهمايتاو اهادجوف )اهاذطو

 اههئام صعإ ىا( اعرثدا يلم ند 2( ةهدنع رم ىا( ءاناىف ( مو هيلع ىىلاعت هللا ىبص ىلا ىا

 ذوخأللا ءاملا در ىا( ءاملا داعا مث ) ءامماوا ءاعدوا ءانث نم ىا( لوس ناهللاءاشامه.فلاقو (

 ) اهيلا نع ( لعافلا ةغ.صل نوك نادعسالو لوهجلا ةغيصل )َ هيرتا مّ نين دا زااىف (

 عمج وه ليقو ةحوتف» ماللاو لفسالا اه وهو ءالنع ةينأت ءازلاو ةلمهملا نيعلا حش

 ءاقس عج ) مهتيقسا اواللف 2( سائلا سما 3 هذعسأ فو )ع سانلا ىماو 2 ةزاوتإاي مالااف

 مهيناوا نم ىا ايش ) اوك رتب ىا لادلا حتشب ( اوعدي+ ىتح ١ ءامال ذخح دلج نم ءاناوهو

 ١ عراضملا ةغيصإ ) ىلا ليخحنو 2 نيصح نناز«نعءو ةذعان قو 26 نآر وع لاق هو البلا ( ظ

 ا

 ظ

 أ ررقتاو ىدنع روصدتو ّئا لختلا نم مولعملا ىذاملا ةغبصب ةخسنىفو ليختلا نم لوهلا

 ةددحاو لك ئادارفالا ةغيصل ةخحاسسأ فو ( ادادز/ مل )7 نيتدازملا ىا ( امهنا ) ىنهذف ْ

 ةيفيكلاو ةيمكلا ف ةكربلا ةدايز نم ىا ةيردصملا ىلع ءاثاا رسكب ( ءالتءاالا إ) اههن» |

 ل اال [قداو لالة اسوداو قب نا هب احح .عستو:هنلع ىلا شمت هللاىلص ىننلا ىا 6 سما من )|

 ( ةارهلل ) لوعفملا هغيصب 6 عمجل ) اهداره قفو اهيدازمنم اودخا مهنا تءهوتام |

 ةخسن ىف ودازلا كلذ ىا ( الم ىتح )ل اهتابجنه ىا داز عج ( داوزالانم )اهلةخسنىفو |

 ( أيش كلام نم ذخات ملاناف ىهذا ال سو هيلع ىلاعت هللاىلس ىلاىا ( لاقواهبوث )والم |
 نآةملس نعو:) هلامما ةكريب هتيفيك ةدايز تيسب ىا ( اناقس هللا نكلو ) هتيكنم ىا |

 سو هيلع ىلاعت هللاىل ١ هللا ى ةخسن ىف ( ىنلا لاق ) ةملس لاقو ةخسن ىفو ( عوك الا
 ع

. 

 ( ةواداب لجر ءاغ ) ءوضو ءام مئأوا ؟دنعأوا مكمما ىاواولا تشب 6 ءوضو نه له

 ءاملا نم ريس ءوش ىا 6 ةفطن اهيف ) ءاملل ْدَح دلج نم ريغص ءانا ىا ةزمهلا ركب

 لادب ( ةقفغد هقفغدن ) انادك ون عفرلاب ( انلكانأضوتف حدقيف ) اهبص ىا( اهغرفاف ١

 انلك هلوقل نايب 6 ةئام ةرهشع عبرا ) اريثك ابص هبصن ىا فاقف ءافف ةمحعم نيغو ةلعهم |

 رازبلاو ىتهيبلاو هحيكىف ةعز> نا هاور 5 ( رمع ثيدحىفو ) ةئامعبراو فلا ىا
 تناكو ةرجهلانم عست ةئس كوبت ةوزغ ىو ةدشلاو قيضلا ىا ( ةرمسعلا شيجىف ) هنع |
 لغد ىذاز ارثغ للا (نكذوا) ناسكتمالا "لال تاتكو !راَعلا١:تقووزح نانو |

 ةزمهلا رسكب ( لجرلا نا ىتح ) ديدشلا ىا ( شطعلانء ) نيماسملا ىا( مهباضاام ال |

 بغرفه رشف ) هشركىفام ىا 6 هثرف رصيف ) ةدكؤملا ماللا حّتفب ( هريعب رحيل ) حتفتو |

 هل>ىفوا هيما ىا ( ءاعدلا ف لو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلا ) هجوتو لام ىا ( ركبوبا |
 ف هيلا ءىجتليو هءاع ىشو هيدل عرضتبو هبر وعدو ىا هيد عفارذ رو ءاعدلا ىلع

 عج ر ند اءدرت مف ةهخسل ىفو هيلا امهعقر دعب هبديدر مل ىا ئدعتملا عجر ند ( امهعجرب ظ

 كاوستملا" ناف؟" تاراما"نعا 1 2لا "تاق" قح») اههلزح نغ ' نادتلا .رسغت مل ىا مزاللا 0

 .تماقوا باحسلاب تادتعا ىا ميلا تكماقب اق اق' كلاما» لاقاو "لمفلا نم هلى "لعتنت ظ
 2 _-_ مدس تشل

 (اههحوت )



 هت فنل# >3
 إلا هنكسسسو مس 000 االول

 ىا ( هيلا نم مهتتامااو ذؤ دز ؟ةاتلكبا هذاا كيش اذان( ةىا ( تكسناف ) نادر ابواب جارت ؛ اههجوت |

 دعشملو ىا لك ةخسن ىفو باحسلا اهبدارملا ءامملا ىا ( زواحتدو ) مهيناوا عيمج ظ

 ىا 6 بيعش نبور نعو ) مهيدل ةصاخ ةماركو ةزجحعم ناك لب ةيقافتالا اياضقلا نع |

 لاقبلاطابانا ) ةعبرالا ةئالا هلج رخا صاعلا نبورمع نب للادع ندع ندم نا |

 ناسماتلل افالخ نيلام>ا 0 ةيلاح ةلمح ( هشدر وهو - هيلع ىلاعت نا لخ ىنلل ظ

 بكارلا فيدرلاو بلاطىنال فاضملاو مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىئالوه ه1 وه ك :

 قاوم مر تارا كنت اوس 221 لقا ةازاو ميلاو ملا حتش جل الاىذب ) فاخن

 ىضاسقلا هركذ ىذلا ثيدحلا اذهو ىلا لاق ءاطلا سكب( تطمع ):ةياعاملا لها |[
 ركذو' ىهتنا اهفام ماولعم تلاطىبا نع ةءاواآرلاو: ةتسلا بتكلاف ةماعاالاو لضعف انه

 راسدنباوهورمعنع نوع ن هللادنعانت قرزالا فسون نب قدساانا دعس نبا نع ىعدلا

 | ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا أ ىنعي ىخا نبا ىتءو زاخللا ىذب تنك لاق بلاطابا نا

 سر نيعلا ثائمدنعو ىعم١ ىورو هدنع ىورو (ءام ىدنع سلو تكافع هل تانق

 ضرالا همدش برضوا) ريعبلا نع ىا 0و هياع ىلاعت هللا ىلذ ىنلا لزتف) ىناسملتلا |

 نوكيف ىنمي ةثعلا لبق ناك اذه نا ىهالظلا ىحلدلا لاق 6 برشا لاف ءاملا جرذف ظ

 هناىلا ءاعا هيف لعاو تازدحعملانم وهف ةوبنلا دعب نوكي نا دعسبالو تاصاهرالا نم |

 ياطيب |
0-7 

 فاالا بيرق نامزلا رخاواىف تانئاكللا ديسمدق ةكرن ند تاما ركلا هذه ةحيشت

 بلاطوباو اذه تاكربلا كلت راثآنء اهيلاوحو ةكمىلا لصت تافرعىف نيع تاوئسلانم ظ

 ةلحالا هيلع قشناام ىلع امهمالسسا حصألاو لاوقا هيفث هب ونا مالسا امو همالسا حصل |

 ثيداحالاو ىاسنحلال ماللا (ثيدخلاو) ةفاؤملا ثالثلا هلئاسرىف ىطويسلا هنيباك ةمالا نو

 ءاقستسالا ءامدن“ ةباخالااهنمو'> تاتكلا انهى نكاذ ام'ريغىا ( نشك كانلا»ااذه نف) ظ

 ا
 ءاعدلا هب ادع: ائئا نا كين ند 00 )م كف

 مدلل بسسس ل ا

 مدا يطق 1 7 م كرب ) ةيدكأوا 1 ا (ما سيانرأ» رس ديك النا ديلا نهو)

 يهملا ئداقلا ان >؛كفتطالا ىلا: (لاق) ةلاش' ناو رقم اهنأزلا قاد (ةناغكؤ) ةءاذيب لاوضوأالا |
 ةمحعم نوكسف ةلمهم مهب (ىرذعلاانثدح ةركسنبا ظفاحلا وه مىلاعت هللادحر ىلعوبا

 بحاص ىنعي ( جاجا نب مسمانن نايفس نياانث) حتفنو ميلا مشب (ىدوللا ان” ىزارلااث)

 ةتحت اهدعب ىلوالا ةدحوملا رسك و ةمحعملا نيشلا حتفب (بييش نب ةملس انثإ) حيحصلا |

 تير اش راش ةقدرالا3و و هل جرخا ةح ىرواستلا ن>رلا دعونا وهو ةئكاس

 ناذيشلا 11 هنن نيتحتفف نوكسف حت . (نيعانب ناس انن) ةكم نينأهو نيعب راو ظ



 لهآ 07 ]1#

 نيمم نباديف ددرت قودص فاسقلا ريكو ميلا حتفي (لقممانل) قأسنلاو دواد وباو
 كلام هنع ىور هن ظفاح ريغصتلاب (ريزلا نا نعء) قاسنلاو دواد وباو - هلجرخا

 اادم ناك هلو انورقم ىراخبلا هل جرخاو ةعبرالاو - هل جرخاو نانايفساا و

 بلطي ىا ( همعطتسإ مو هيلع ىلامآ هللا ىبد ىنلا ىلا الجي نا رباح نع ) معلا ععاو

 رطشواعاص نوتسرسكتو واولا حتفب قسولا ( ريعش قسورطش همعطاف) هلهال هنم اماعط

 خارق انك ءو د هانعم انه راشلاو ىوونلالاق هلسلا حمص الوهلوا حته وهو هفصلت ءوغللا |

 ىا (هنملكأي ) ماللسلاو ةاللصلا هيلع هنم مطعما لئاساا لجرلا كلذ ىا (لا زاف) ىذمرتلا ا

 نابوصنم امهف اءهعموا ناعوفصم امهف كلذك ىا ( هفيضو هتأيماو ) ماعطلا كلذ نم
 هلايتكا بجويو هلاكو هناصّتن فرعيل ىا ( هلاك ىتح ) ةلءهق واون هفيصو ىوربو

 هللاىلدىبلا) لجرلا ىا (ىئاف) ةكربلاهنع تلازو ةك را هذه ىنفف هلامو هلاح نيبيام

 هتبرجامو ىا (هلكتم وللاقفأل هلاح برجو هلاك هنأب ىا (هربخاف ملسو هيلع ىلاعت
 ثيدحلا اذهىفو مكئاقب ةدم كدواب ىا (مكب ماقلو) كرمع لوط مكلك ىا مهنم متلكال)

 ' ليق# موشمولعملا اولاق انهنم ةيفوصلا ناكو تامهمملاو تال ويلا ىف نوكتام رثكا ةكربلانا

 | الكتم نوكي هكرتىفو هباف فءضل هرادقم ىلع الكتم نوكي لئاكلا نا كلذوف ةمكحلاو
 | انولك > الا ثيدحلا اماو هدكص ربا ةاجحم ىلاعتو هناحبس هيلع لاكت الاو هبر ىلع

 رثك ١ جري الثل هنم ةقفثاا حارخا دنع هليكي نا دارملا ولاقف هيف مكل كراس مكماعط

 ثراحخلا نب ديعس دجوه لجرلا اذه مث م الوهحم قالا قس نا طرعشب لقاوا ةجاحلا نم

 ينل يزيقلاف نما حاد ف سو هيلع ىلاعت هللا ىلذ هللا لوسر ناعتسا هنا كلذو

 اهانه رف هعردب بوباااو ىراصنالا عفارابا ثعبف هلدحم يف هلاسام مالسلاو ةالصلا هيلع

 هنم انمعطاف لاق هيلا مالسلاو ةالصلا هيلع هعفدف ريعش نم قسو طرشىف ىدوه دنع

 ممصم بمس ل صحح دموع ممم هسسسحصال هسسصسصساصص0بيب_ بلل“ +ذاا8ا80010101141411 1 ]ا

 وهو قاسملتلاا هركذ اذك ءاعتلخدا م ءاندج وف هانلك د ضعب و ةئس هنم انلكا م

 كلانهام ىلع لدباك ىا (كلذنمو) امهنيب عنا نكيو ىخاقلا هررحام ىهاظ فالخ

 ' (روهشثملا ةحاط ىلا ثيدح ) مالسلاو 0 4 هناعدو هتكربب ماعطلا ريثكت نم

 سامع وهاذه ةحاطوباو هتصقف سنانع نيحيحصلاىف ىو رملاوهو ثيدحل ةفص عف رلاب

 ىلاعت هللاىلص لاق ءاهةفلا د>ا١ ىردب ىحرزرخ ىراجحن ىراصنا ميلسما جوز كلام نا

 الجر نيرشع نينح موب ىتف هناركذ ةئفنم ريخ شتحلا ف ةحاطىنا توص ممسو هيلع

 عفرلاب (هماعطاو) كلام نب سنا هتجوز نباو هللا دبع هننا هنع ىور مهءلس دخاو

 الجر نينامث هتياورىف ملسم مزجو 6 الجر نيعبسوا نينامث ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص )

 هبةحسأ ىفو صارقالا كلب ىا (اهب) ىتاةخسن ىف و (ءاح ريعش نم ةلياق ىا (صارقانمال |

 لاكنم هطبا تحن اهلاعضاو سا نايك كاح نب مهطبا ىا هدب تحن سنا) ر دامب ىا ظ

 ىلوالا هيقوفلا ديدشتو ءافلا مضغب 6( تتفف ) اهتشوا صارقالاب ىا ماه سمأف) اهتلف

 دم دش تت فاتت دج تت جدو وو بج بج يجمج ح ديب أ

 ( ةحوتفم )



 0 م حجج ج يي يب يب م سل سلاسل

 ظ

 03 فقل17 د
 مكماعط لآ 11 كبح و و اهدرثو همياصأب اهرم 221119 ىنعملا ان انف تاعش ىا ةح ا

 9 و ءامدو ءانثْنم ىا (لوش نا هللاءاشام) صارقالاقحىف ىا 4 اهيفلاقو ) هودرئاف

 نذا امتاو ىوونلالاق هلوطب ثيدحلا مهلك موقلالكا ىتح ةرئشع ةريشع ءىحع صاو

 كلت اهيف تفىتاا ةمصقلاناف مب قفرا نوكيأ ةرشع ةرسشعل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 رظن عشبالمل ليقو مهنع اهدعبل مهقحاب ررضبالا ةرششعنم رثك | اهيلع قاحال صارقالا

 لمتحيو هتكرب بهذتف مهيفكبال هلا نونظبو مهصرح دادزيف ريسلا ماعطلا ىلع ريثكلا

 هاوراك رباح ثيدح كلذنموىا ( رئاح ثيدحو ) برئاوهو لزأملا قيضا نوكينا
 هرفح نمز ىا ( قدنحخلا موب ملسسو هيلع ىلاصت هللاىلص ةماعطاف )) هنع ىراخبلا

 دالوانم ىتاالاىهو هلوا حتشب ( قانعوريعش عاصنم لجر فلا ) بازءالاموب وهو

 هلا ىلع ىا 6 هوكرثىتح ) هنم ىا 6 اولكال هللا مسفاف رباح لاق )) ةنس اهلمتب ملام زعملا

 ( اوفراو ) عبشال ةياغ هوكرت ىتح لك الل اوعيسش ىتح اولك ال ىجلدلا لصا ىفو

 ةزمهلارسسكب ( انتمرب ناو ) اوفرصناو ىندملاو فرطو بناح ىا فرد> ىلا اولام ىا

 ةمحعملا نيغلا سك و ءاتلاحتشب (طغتل) ردموارخ نم ردقلاىه ةدحوملامضب ةمربلاو ةيلاح

 امئايلغ توص وهو اهطيطغ عيسي قح اهتحن راثلاةرار> نم ىلغت ىا ةلمهملا ديدشتو

 ةححبصم ةفاكامو ءىئاهنم ذخ ويم هن اك اهلامكب اهتيهامو ىلوالا اهتئيه ىلع ىا ( هاك )

 انتم ناو ) كلذ لش ىهام لثم ىا فود ريخاو اطقم صو ةلمخا ىلع فاكلا لوخدل

 هللالوسرإ ناكدقوىا ( ناكو ) اوف رصناو اوكرثواوعيشنادعب كلذ لكو وهاك ىا ( زيخيل

 ةكربلاب امهلاعدو ىا (كرانو ةمربلا و نيحعلاف) قزب ىا ( قص ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هناىلع ءانب رجيالو ريو رصّقيو ادودمم ميملا ركب 6 ءانيم نب ديعسس رباح نع هاور )ب
 فاطع ميملاحتش ( نمعاو ) نيحيحصلاىف رياح نع اذه ديهس ثيدحو ءالعف وا لاعفم

 هنالومو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ةنضاح نمياما هماو ملا ىشنحلانعا وهو ديعس ىلع

 ىراختلا هجرخا قدنخلاىف رباح نع هثيدحو نيذح موي دهشتسا همالديزنب ةماساوخا

 ' لد رنع هلثم تباننعو ) نعا هلوقدعب انهه ةحبدحصلا خسنلا ضعب ىف ديزو ىزاغملا ىف

 امهن وكل“ ريضتال امهتااهج نكل امهنع ىوارلا ىا ( امهمسولو هنااا :اوانشن الازم

 ةنيجعلا نم ىا ( فكلال ثم ءىحو ) ةأرملاو لجرلانملكوا تباثىا (لاق) نيساح
 ءانالاىف ) اهعسويو اهكلدي ىا ( اهطسب - و هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر لح )

 ءاللامضإ 6 ةرجحلاو تيبااىفنمهنم لك أف ) ءانثلاو ءاعدلانم ىا ( هللاءاشاملوشرو
 ماقملا ىا ( كلذناكو ) ءانفلانم اهلو>امو ىا (رادلاو) راندلانه ةبيرق ةيحان حتفتو

 ماعطلا كلذ ىا ( ىتبو ) مارملا ىا( كلذل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هعم مدق نمي التمادق )
 ثيدحو ) مالسلاو ةالصلا هيلع هتكريب اساس ىلا ( ءانالاىف ناكام لثم اوعيشام دعب )

 راسنا 0ع 00 طخ قرد 3 ىبا ثم لح ثلدؤمو ىا 2 بوبا ىلا



 م 4 رع
 درى نم هجورخىف دي هءاع ىلاغن هللا ىلص ىلا لاول و هدنع لزن ىردب ىةع ىراحت |

 ياك دهان شاادهشد هكا اينو ها ع سم ى ىد هديع لزب 0 ةن دما مق نيد 1ع فما

 ثكال جرخا قا لاهو ةرصلا سا.عنإا ىلعدفو سو هيلع ىلاعت هللا ىل د هللالوسر ع عم

 هاطعاو قلئكسم نع مسو هيلع ىلاصت هللاىبص هللالوسرل تدج>رخ 3 ئكيدبل ورع

 ةنيطتطسقلا ةونغف ض ص ادع نيعبراو افلا نب رمثع هاطعا لفق انحلت هيلع قاغاام

 بايع نذدف مكلجرا ت<# ميلا نوةفداف قايطحلا مقفد اذاف نولداف ته اذا ا

 نورطعشذ هربق نع اونشك اواي اذا اون 44 دهام لاق اهروس نه ف هربدف اجل

 لامكي راعشا هيفو امهءيشيام رادقمىا ىا زلامضإ ( امهيفكيام ءاهز ماعطلا نم ركب ىنالو

 »ع راصنالا فارغ 2 هانم نيث لا: عدا م و هيلع ىلاعت هللا ىلكآلاى لا هل ل هَ ( ايوداصتحا

 مه امس سو ياللا لازآ كللذ ناكفار زدمملا ةداها تنم و هفاالاب اوم دينأ ىةوعدلاب مهد>

 ىفو ( اوك رتىت> اواكاف مهاعدف ) هنيد نورصنسو هيدىلع نوملش مهن ابهملعل اراصنا

 لاق مث ) هي ماقملا ةنيرقل مارملا ىف رهظا ىناثلاو ماعطلاوا لكالا ىا هوك ارنا ةخسن

 لا داس عدا لاق مت ( اوكا وألا ىد اولكاف مه أع دوف ىا 14 كالذ للعم ناكف نم سس عدا

 كلذ ىلع تأذن و مالسالا رهظاىا 1 لبنا يي ىد دودأ مهن جرر>امو عوكل ىد اواك ف

 لكأف بوباونأ لاق ( ماعطلا كالذ ةكريىف ةزدعمملا دهاشأمل مالسلاو ةالصلا هيلع هن ريكل و

 ةاروس نعو ( نتسلاو هئاملادعب اولكا نيرعشع ن كو 2 الحر نونامو هئام ىاعط نم

 قا 0 هظفلو هع هنا هلآ ءاحدو ىييلاو قىمحلا هاورام وهو بتادح نب يا |

 ةيشعلا نم تقولا ضع دخأ عم ةودغلا كلت راهن رخا ىلا ىا 2 لمالا ىب 0 ف هف © اهنآل |

 لاقام ىفاس الف هب واملاو بقاعتال هيام 1اس ةل-خ ( نورخ دق دعش و موف موُشِإ ِ

 كلاما ناعتاو اهيبك نوال دفارناكا# بحت عوش ىا نفاق دع .ناك له ةومسل

 عواخا)

 ' داهطاىلعىا (عبابو) لساىتح هباوصو ملسا ىتحالا اذكه لصالاىف ىناسملتلالاق مارملا

 | ثيدحو لونا رهظالا ناكو اهرسكب ىكحو حتفتو لادلاو مخامغب © بدنج نبا

 | (اهوبقاعتف ملاهيف ١ رسكب ال ىاقلا تش 6 ةعصشب ) ءىح ىا ( ملس هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب

 | نيتتنف نوكيسف مضب 6 ةودغنم ) ةعاجج دعب ةعاج ةباحصلا اهلوانتىف اهب وانت ىا ظ

 . ليقف لاقو ريظلا ىلا ةودغنرم ةرمس ثيدحنم فورعملاو لضالاق ب اذكه ىاسلتا |

 ] ىنأا عم انك ) هع نيح.حصلا ىفام ىلع » ركب ىنا نب نئوبوأ) د.ع ثم د كالدنهو 0 ْ

 » نثالث و ةئامىف ةخأ وهو الجر ىا 46 هثامو (ْ الحر ىا 4 نيثراث مو هيلع ىلاعت هللا ىلص |

 ١ ماعط نه )» عاص ن< هنأ ( اذو هدب د> ىف ىا 6 ثيدحلاىف ( نة رلاد.ع ىا )2ع ركذو 2(

 لوهدمال ثيئاتلا غصب ( ةاش تعنصو ماعط نه ال اعاص نك هس ىفو لوعفملا ةغيصت |

 اذهو اهناشنم غرف ىا ةاش عنصو ىحدلا لصاىفو للعافلا ءانب ىلع ماكملال متحمو |



 ا 38 مو هيلع انك ةلبا قصتأوو دا نا ىور دقق اهاك هوو ع دحاو زدعملا

 اهذءاس ىلع ر لا لاقو اهحنذ ىلع ننال لدحر لاق اش حالصاب لا , هزافسا ضع ىف

 لاقف كن كسلا اولاقف بطلا 6 ىلعو مالسلاو ةاللصلا هيلع لاو اهذع. ُْط ىلع 5 لاقو

 نا ةداعلاذا هعئاص لاك نه اذ_هو تعطقو ةندباو 507 ل نأ هما قا خباب هب نا هلسبذا غيل ذا |[

 ازيمتم هارب نا هددعن هه ركب هللانال مكلع هل قكفلاو ىناوفكت م 99 تاهل |

 © لاق بأاقلا لقو ةايحلا جلس هنالدكلا ص*>و لوأآلا ىووالاو ىورهلا هراتخاو

 ةلاكلو ميلا مضو عطقوا لصو ةزءهب 6( للااو )7 نحرلادبع ىا لاق مث ةخسىفو

 نيك عمج وهو ةذءسسن ىف 6 هللا نءاو هلصاو هللادهعو هللا نملك مسقلا ظافلانم وهو

 6 هلز>دقوألا ) دحا ىا( ة هئامو نيث اللا نمام )) هنوقو هنتردقو هللا ةك ربي مسقأ ىنعملاو

 ماهنطب داوس نه ةعطق هل عطق ىا مغتو ءاخلا حتش 6 ةزح ) ءازلا ديدشتو ءاحلا حتفب

 مهلابالا اهظفحاو اهفىعاالو اهيلع تفقو ىتلا ة>سنلاىف ءاخلا حت ةزح هلوق ىلا لاق

 ىهتنا ةعطقلا دارملا اما أنه دارملا تسيلو زانم ةرااف حتفاااماو:ةزوزحلا ةفايعلا لو

 أذ مث مار أب ىلعا ىلاعت هللاو ماقملا اذهىف دارا وه زطانم ةرالا نا ىهاظلا نا ىنالو

 اعلثك انا يال ا (ةؤععسم )ماما اهل اهوا ء اعلا اج وش نأ قيقا

 اهدحل 59و ىدك ةاملاىف اهرم 7 ليقتيتلا ف اهمضو ىخالافف داضلا حاف 4 لضفو نوعمحا

 ةلدغلا نو قاقلااو ”دىاواولا قف للضفلا ند لوالا ليقو 6 نئتعصقا١ ىف رت دازو ىا عراضملايف

 لخدب لخد ل ءىش هنو لضف لاق ثء.ح ىره وألا امه ىوسدقو ءوغلا ةيقل صو

 كلاذنهو كلا ىلع ) اسيارزلا"كللول أ ( هتامكل ) ردحم ردح لثم ىرخا ةغل هفو

 هل ىرد ىراشنا وهو ةرم ىنأ ىا( هنانع ىراصنالا ةر# ىلا نإ نم رلادع ثردح

 نه رلاد.ع هنأ هنع هاور مالسلاو ةاللصلا هءاع هلاو نع ضع ىف ماعطلا ةكري ىف ثبيدح

 6 اهنط داوس ىوشف ( ماقملا كاذفف تطحلا ع مالا 1 ةالصأا هيلع ماق و هءاككأ ناب

 اهف و قامت اهقب ءااعموا ةصاخ اهديك اه 5 داوس دارماو لعافلا لمتحمو لوعفملا ءانس ىلع

 اذك طقف قاسنلا هلج رخا نيفصب هنع ىلاعت هللاىذر ىلع عم ةرمعو»ا لتق رذنملا نالاق

 امهنمب ساو ىهتنا هنع تييبلاو دعس نبا هاور اذه هثلدح ىذحدلا لاقو ىلحلا هررآ

 ىا ( هلثمو ) هتبلا مهنع ناحراخاهو ة هكا حاد ىلا ةمسسنلاب لوالا رصحذا فانث

 امهنع ىراذعللا هاور6 ( ةريره ىناو عوك الا نب ةماسسا ) ن>رلادنع ىورم لثم

 ةثالثلا ءالؤه ىا ( اورك ذف ) هنع ديح دنس ىلع ونا هاوراك ( باطما 3 ريو )

 هماع ىلع هللا ىبد هللال وسر عم سانلا تباعا و ةديدش ةعاد ىا ةنيفنلا حش 00

 اهءاطف ىا هذان 306 401 ءالاو داز عج 6( داوزالا ه ةيقساعدف هب زاغ١ ضعن ىف

 مام ءاحلا م 6 ماعطلا ن 4 ةيدللا نق هفطول ايكبنلا وا اه 3 كابا كيوت ا

 0 و هيلع ىلاسعت هللا هلا ىئا ( لعجم) مااظنلا مك نيهجولا ْز رود ىذقلا



 م. خ
 همدععملا ءاحلا مب ةذعسان ىفو ةف رغلا ردق نوكيو همه ريسلاب ىا ةيتدعف ةثاثملا نوكسو

 ةرتكلا ىف ىا( كلذ قوفو ) نضلاىف لمحتام هو ءاتف نونف ةدحوملا ءابلا نوكسو

 ريدكب ( عطأ ىلع هعمط رعلا نم عاصلاب ىتأي ىذلا ) ةدايزلاف ىا ( مهالعاو ) ةلقلاوا

 لاقو سوماقلاىف اذك يدالانم طاسب بنعكو نيتحتشيو ءاطلا نوكس عم اهحتفو نونلا

 فالخ وهو ىنمشلا هعبنو ىهتنا ءاطلا حتفو نونلا ربك . نهحضفا ةذيملت ىلحلا

 حتق نه ةماعلا ةنسلا ىلع روهشملا وهام فالخ ىلع وه اذك و سوماقلا ةرادعنم ردايام

 هلع ىطدلا لصاىف عقودقو اذه ةغالا هذه عاونا فخا هنا عم ءاطلا ن وكسو نونلا

 هللاو فيحصت هنا ىهاظلاو داوزالان م عمجام ىا هل وقا جاتحاف ميلا هعمل لدن ماللاب

 هتنمح ىا ءارلا نوكسف ءازلاو ةلمهملا ءاخلإ حّتش 6 هترزُ ةملس لاق ) دارملاب لعا ىلاعت

 بوصو ءارلا ريدكب لبقو ةمحع ةدحوملا نوكسو ءارلا حت 6 زنعلا ةضب رك ) هتردقو

 ةالسنزاشاو نغملاَن م ىتالا:نعزشلاو تكارب اذا:اهتثجا لثم ناب ةارغلل حتفلاو ةئيهلل هنال

 ( مهتيعواب ) سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا مهباط ىا6 سائلا اعد مث ) رّملا ةلق ىلا اذهب
 ىخاقلا لاق ممدوزا موقلا الم ىتح ثيدحلا صنىف هلوقو دحاو ةدوزالاو ةبعوالا

 ثيدحلاىف لاقاك ةيعوالا ىه ةدوزالاو انخو.ش لوصا عيمجف هيف ةياورلا اذك لاكالاىف

 قبو هوأالمالا )ءاناو فرظ ىاواولا رسكب ( ءاعو شيجلاف ىتباف ) مهتيعوا رخآلا
 هدروولو ) رثكا لاّشبدقو ىا( رثك او ) الوا عج ىا ةخسن ىفاك لعجام ردق ىا( هنم

 هللاةيش ىلا هلوق ىنعم اذه لعاو ريثك ريخ نم هيف ال ىا( مهافكل ضرالا لها

 ىاربطلاو ةبيسش ىلا نا ىور م ( هنع ىلاعت هللاوضر ةريره ىلا نعو ) مكلري

 ىا ( هلوعدا نا سو هياع ىلاعت هللاىلص ىلا ىنرما ) لاق هناديج دتسب طسوالاىف

 نيريثك اوناكو ني رجاهملا ءارقف نم ىا ديدشتلاو مضلاب 6 ةفصلا لها ) هلجالانا بلطا

 دعس نبا نعف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هدجسسم نم اللظ. اعضوم اووأف لزن» هلنكي ملنم
 هللالو_سر فلخ نولصي ةفصلا لهانم الجر نيثالث تيار لاق ةريره ىناىلا هدئسإ

 رذوباو ةريره وبا مهنم ىرهعتلا حتفلاوا لاق 3 + ةيدرا مهيلع س ل مي ةيلع ىلاعت هللا ىبد

 ةفصلا لها نم نيعيس كليا ودعأ ةريه ىبأ ثيدح نم ىراخبإا حي ىفو عقسألا نب ةلثاوو

 باحصساو عقسالا نباو ةريهوبا مهيفافيشو ةئام ةيللاىف ميعن ونا ةفصصلا لهانم دعدقو

 ملعا ىلامت هللاو ةئامعبرا وحن اوناك مهلا ىدرورهسلل فراعملا فراوعففو ةنوعمرتب ا

 بيهصو لالب و ناملسو يماع نب ةيقعو رساي نبرامعو صاقو ىنا نب دعس مهنم دعو

 لها ىلع نووأبال مالسالا فايضا ةفصلا لهاو رردلا مظن ىف لاق مهريغو ةفيذحو

 اسهب ثعب ةقدص مسوي هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر تنا اذا دا ىلعالو لامالو

 بحاص لاقو اسهنف مهكر ش *او مهيلا اهلسرا ةيده هما اذاو اش اهنم لوانتي ملو مهيلا

 نكسم مهل نكيمل شي رق ىرجاهم نملجر ةئامعبرا وحن اوناك ةفصلا باعحصا ىاثكلا

2) 

 0مم 0 0002- ااا مارا اب

 أ يبي ا ادا ولا وو 222222 242422244222233 --31]“ك]]ل01ح 333ا



 عااصا ىا عع / را ادنيفاو 8 الا 03 يطال :الو تدازام اهواك علا 5 تعءعضصو نيح

 تاطملا كيع 16 مو هيلع 1 هللا ىلص هللا لوسر 2 لاق ( هنادءح كليتنا ىقيببلاو

 ةعذجلا ةاشلا ىا ( ةعذجلا نواك 9( صعل ىا (موق مهن ) الحر ىا )0 نيعبرا اوناكو

 قاامو زءملا نم تناك اذا ةيئاثلا ةنسلا ىف ةلخادلا ةمحملا لاذلا نوكسو مهلا حتف ىهو

 ثدداحالا "ضع ىف ارئسفه ةروا لنالا انه اه دارلاو لبق ن اهلاورف ةيمثلا «ةنمناامهن' هلع

 نكساو ءارلاو ءافلا سته 1 قرفلا نوب رمسسا و 0 ةعنارلاوا ةسما1اىف لخ دبام أهم وهو

 هللاىلص ىننلا عاصب اعاص رششعىنلا عسب ءانا ليقو زاجحلا ليكب عصا ةثالث عسي لايكم

 وهو دمردو ىا 2 ماعطلا نم ايم مهل عنصف 0 الطر رمدنع كالذو - هيلع ىلاعت

 امونة اذا لاوتلا 'ناكذنلالا اكتم ا «فوألال !لطاوؤآقولطو وهات لانكم ميلا

 ان هنا وو لَو تن رجدقو سوماقلا بحاص لاق ادم ىهس هيو امهم هديدمو

 مب (سعب اعدم ) هنمءىش لكؤي+ نايا وه م5قلو اوعيش ىت> ) هنمىا (اولك اف )

 ىلع ىا (نننا"لاقؤ“) ةىش ىا ( هنم برش مل هن 5 قبو ) واولا مهب « اوور ىت>

 . جوزت ىا ( ىتتبانيح ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىننلا نا ١ مل ظفالاو ناخيشلا ءاورام

 ١ هباس ىفتقفتا ةصقلاهذه لثم نا فو رءملاى احلا لاق نثحج «ثن ىا:(تفيزب)؛ لخبدو

 كتم ذحق مهضعل لاقو ةصقىف ةصق لخدا ىوارلا نا تماس مس حرش ىفو ةيقصل

 هل وعدن نا ا) اسنا ىا ( هيما ١) نسحلاو ةاشلاىنع ن اًنيشلا قفتا هنا لمتحم حيحصلا

 لكوإ لاق ثيح مهريغ فطعب مهم مْ مهصخو مهأ امساب مهنيع امح ىا 6 مهامس اموق

 ليقو هنعدرفنم عضوم ىهو 6 ةرحاطاو تيبلا التما ىتح ) مهتوعدف ىا ( تيقل نم

 وهو لصفلا اذه رخاىف ىآلا سنا ثيدحىف ارتسفم ءاح اذكهو ةفصلا تيملابا ديرب

 ىد هلوق ىلا أيسح مياس ما تءنصو - هءاع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر جوز هنوف

 مم وهيلع يلاعت هللاىبص هناسسن نم دحاو لكل تناكو ثيدحخلاة راو ةفدلا !و دام

 رغص نم:ءاناةسقوفلا حت: (( اونا مهل») مادو فخعشل قاور. ع مدقفا )اهنا زج
 نه دم ردق هيفإ ناك ليقو الطسوا اًءسط انك م ىمست ىتاا هو ةناحالاك ةراخوا

 قيفد طقالا نع اضوع ل ايرو هيلا طفاو نمس مب ىا ( انسح لعج رغ

 ا هاا ىا 0 همادق 5 مو هياع اق هللا ىلايع نو جلا ىا ض3 ( قا وسوا ديلا

 ْ نانهتلات ى و٠ لا نوذضرب و لع لا 0 ملال الملل افلا 6 او 6 ةزطمالاو ةنيدملاف

 ا هدنع ناك نهو مستو هيلع ىلاىل هللا ىبص هللال وسر اهدعل ةبارتن لك نوحأر+ اوناكو

 | مه.ع2 ى> 2( ب ىا ةدج> وما دب دشن 4 مهتعماتك 0 ىسنأ اذامهل قاماعط َّك

 | دا ءهاوراك ( هنع ىلات هللاوذر بلاط ىلا نب ىلع نعو ) تداز اهناف نيلك هلا
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 لادلا كيدْشَتِب ( نودي ) اوعرش ىا (موقلا لعجو) هيفىا ( هعباصاثالث سمغو )
 محا لك دبام وهو ةءحمملا لاذلاب ةخسن ىفو ءاشملا ىفالخ وهو ءادغلا نه ةحوتفملا ةلمهملا

 بسانم ريغ وهو ةءحمملا لاذلاب اهيلع تفقو ىتلا ةخسن ىف ىباخلا لاق ءادغلاو ءاشعلان

 ىفو ةلءهملا لادلابو نيغلا حّتشب ءادغلا نم معا نيتمحمملا لاذلابو نيغلا رسسكب ءاذغلا نال

 زيذلا انمعطا ثيدح نم اضيا هيفو هصقلا رك دف راهنلا عاشت را دمي سانلا اعدف - 908

 ىن»ي راسهنلا ردص ىف ناك كلذ نا ىف ميرص اذهو عشرا ىا راهنلا دتما نيح 4.

 ملعا ىلاعت هللاو معالا ىنمملافجردن» صخالا ىنعملانا هيف نكل ةلءهملا لادلا بسائيف

 زيك وهو (ناكام اون هيفاع ىا ( روتلا ىتبو ) مهرخا جرخىتحىا (نوجرخيو)
 ( نيعيسونينناوا اد>ا ) موقلا ناكو ة>سنىفو ( اوناكو ال روتلانم لاحوا ىقب ةيسفل

 6 ةمقلا هذهىف ىرخا ةياورىفو ) نيعيسو نيئثاوا نيثالثو دحا ىحلدلا لصاىفو

 موقلانا) ةفص ةعلو هصق ىهو هصقلا هذهلثمىفوا ىا ( اهلثموا ( بنزةعلو ةصق ىا

 ءابلا ريمكب 6 اوعيسش ىتح اولكا مهناو ) اهردق ىا ءازلا مشب 6 ةئامثالث ءاهز اوناك

 لطاىفو روتلا ىا 6 عفرا ) اوعيشنادعب ملسو هيلع ىلاعآ هللاىلص ىنلاىا 6 ىللاقو )

 او>رفتاف كلذبف ىلاعت هلوق هنمو لياقوهو بطاخلا ءاثو سمالا مالب عفرتا ىناسماتلا

 | اءوفص رمينبا نعو اذه مكفاصماوذخأتل مالسلاو ةالصلاهيلعهلوق هنمو ةذاش ةءارقفف

 |ةيينتات ةيكابلا نافرةعصقلا,ةوزذ م كوابتبالو هتليامم مدحا لك ايلف .ةحصقلا تيخ ونا

 | رذءعياوموقلا عفر ى> عيشناو هديعفربالو ةدئاملا عفرتىتح لجرلامونالو اهالعانم

 ١ ةورعنغ ريثك ىلا نب ىحم هاور ةجاح ماعطلاب هلنوكي هلعلو هسيلج لح كلذزاف

 تناك تعضو نيح ) ىردا اث ىلدلا لصاىفو ( ىردا الف ) هتمفرف رمع نباننع

 | روتلا ىتتم رابتعاب ثيناتلا هلءاو امهيف لوهجلاءانس ىلع ثينأتلاةغيصب ( تمفر نيح مأ ثكا
 فوذ_# لوعفملا نا ىلع ماكتمال لعافلا ىتيصب نوكي نا دعسسالو اهوحنو ةناحالا نم

 ني> ةزدعملا قاعتو ةكربلا لوصخل تعفر ني> لب لوقاو هتمفرو هتعذو ريدقتلاو

 نقابلا ىا 6 دمحم نب ) قداصلا ىا ( رفعج ثيدح ىفو )) اهعضو لاح فال اهعفر

 نيدباعلا نزوهو دم دلا ودج بلاطىبانبا ىا (ىلعنعإ دمت رفعجىبا ىا (هسانع)

 لوةفاياع اكردبر هدلاوو اد# نال اعطقنم دعس نبا هاور اذك ىلءنب نيسحلا نب ىلع

 | ىا 6 اردق تذيط ةمطاف نا ) ةحماسم عون هيف ةلسرم ىلع نع رقادلا ةياور ىباملا

 ةلءهملالادلاو ةمحمملانيغلاحتش 6 امهئادغا )) لاخلا تداراو لحلا ترك ذوا ردق ماعط

 قاسماتلا لصا ىفو ( ( ملسو هياع ىلاعت هللاىلص ىبنلاىلا ) هتلسرا ىا ( ايلعتهجوو )

 اه سماق ) اهءاخ ىا ( امهعم ىدغتيل ) ىلا ىنءع قو هيلا هجوتلاو هءاطوآ ىا ىنلاىف

 ةماس ماو ةبيبحماو بنيزو ةصفحو ةشئاع اعست نكن هو م ةفصص ةفد هان عي 0
 ةالصلا هباع هل 4 ( ةيقاطصم ةيروجو ةيط رق ةيقصو تايتشترو ةنوممو هدو_سو

 3 . 8 تحت لت لل 72257707

 (مالسلاو )
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 ( ضيفتل اهناو ردقلا تعفر م اهعم ناك نملووا اهدالوالوىا © اهلو ىلعامث مالسلاو

 ةؤخل ىو (| مل تلاق ) اهيناوج نم كتبنا او دل, لإ !ةفئيرق قوفلا مشب 1

 ملسو هيلع ىلامت هللا ىلص ىلا ىا (يزماف لان هي كتلنانا يا.( هللا ءاشام اهنم ) انلكاو |

 بلل ةئامعرا ) دازلا ىلطعل قا ةياقمكللا واولا دب دش (دوزب نإ باطلا 5 يدعو

 ةعاجمشلا ةسامخلاو ةفورعم ةليبق هيلا بسن لسحر مسا ميملاو ةزمهلا تقل 6 سما نم

 ىم مايا اوناك مهنا كالذو مهند ىف مهتدشل زيلع نكارق !تثمتب اذاو ةنايدلا ىف ةبل عاارو ؟

 ةينتاين جايز راهب زا .ةيلؤور تقف ابغيرلاوإلا لور ةظدروطلال ناؤاتل ابي دل مارايك ضملال ١
 عاص عمج واولا مشب 6 عوصا الا هام هللا لوسراي لاقف 2 ريض نء ةلبق حمو:
 ةداودمما ةزههب عصا ةزيسش فو اء يمحإ ةماوع الاب ارؤلا اهلنا دنا ت) نانو. 2 يهوظا لاكرأ

 لاق )) عوضا اا تبا للا زذف ريتك فيلم واللة ةدقلا ماو هويت قالا |
 ( لصفلاردق )مهاطعا ىذلا ىا 6 ناكو هنممهدوزفبهذف )ل هنم مهدوزف ىا بهذا |

 كرالاوا ريقلا ىا ةدح وملا رسمكب 6( ضبارلا ) مطف ىا هما نع لصف اذا ةقاناا دلو ىا

 («نم) ؟لدأ ةغم اسر مل نركالعا « هلاح ) هم مهديوز دعل نقلا ىا 4 ريتلزمرلا

 اهاور 6 ىبمح الا ) ءار ليقو لاد هلواو ريغصتلاب 6 نيكد ةياور نم ثيدحلا اذه ىا

 ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىلا انيتأ لاقىنزملا ديعسنب نيكدنعلاق هنا الا بدالاىف دوادوبا
 نيعلا مضب ةيلع ىلا انب قتراف مهطعاف بهذا رمع اي لاقف دازلا ىا ماعطلا هانلاسف

 جفف ىازلاب هتزجح نم حاتفملا ذخاف ةفرغ ىا ةددشم ةيتحتف ةروسكملا ماللا ديدشتو

 1 سلو ةد هل ىمعتْلاو ىنزملاو ىس+الا هل لاش ىباحلا لاق اناطعا ام اناطعاف ىا

 ةلاركوموللا هنمرضتخوهو كيدحلا اذهالا هف هل نسلو دواذ ارو ظل فيزا ببكلاف

 ءارلاون سلمت 3 راينا 2 نيرا مضل 6 نامعتلا ةياور نم. هلثمو ) اضنا ىنعي (ريرج

 ىليهسلا لاقو ةتسلا هتوخا عم ملسا اًضيا ىسمحا فيفختلاو نوكسلاب ليقو ةروسكملا

 كونا ام اذا نذلا ىلع الو ىلاعتو هناححس هلوق مهيف لزت نزلا نؤاكلامه ىنزملا نرةمونس

 هيف ناصقنو ةدايز ريغنم ىا 6 هنيعب ) اذه ثيدحلا ىا عفرلا « ربخلا ) ةباالا مهلمحت

 0 5 امكالاب)ا نايطتلا ىلزك لاتقل الا ]دع 8-5 دنس قهيبلاو دمحا هاورامىلع

 ًادتيم هلثمو ربخ هلا ىلع عوفرم ريخلاو اذه دواد ىبا نع صم اك ىا 6 ةنبزم نم

 اعد ةكربب "ىلا ريثكت ليبق نم ىا 6 كلذ نمو )ل ىنعإب بوصنم هلوش ىجلدلا دعباو
 ىا « ناك دقو ) هنعىراذأا هالو د6 هنوم دعب هنآ ندقراح ثيدح 7 ملم مظعو

 دعت مهلىضرو مهياعضرعوا مهالذبينا داراىا (هلاملصا هيبا ءامرفللذب )رباح

 اراقحتسا ىا 6 هولبقب ماف ) ضوعلا ىنعميفةلمهللب اماو ىطعا ىا ةمجم جلاي) كذيبو هلام عبمج
 اهتعرتلل نيتاحلا نع 4 ( نيتنس اهرئثىف نكي ملو )هلو هنيباك هلا نم ع هلضالا

 | ةادال ءافو ىا فاكلا جب 2( مهيد فافك ل هلا مكب هيبا اوا راح ل و ركوا هلام لصاب
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 دنع نكي ل اذا ىا فافك ىلع مالت الو لوعت نمي ادب نسسحلا لوق هنو ىمدلا لاق
 مالت الف ىنءملا نا رهظالاو قزرلا توق فافكلاو ىهثنا هباطعا مدعىلع مالتالف فافك

 ادبا هلوةوهو مالكلا ردص مث لابلا تتشتو لابؤسلا نع لاملانم كيفكي ام ليصحت ىلع

 ىنلا هءاغ) ماز حن ميكح نع ىناربطلا هاور ام مالسلاو ةالصلا هيلع هثيدح نه لوعت نع

 لادلا ديدشنو ما ج يهب « اهدح ) اراح ىا ( هما نا دعب ماسو هباع ىلاعت هللا ىلص

 عمج ةلمهملا لادلا ريبكو ةدحوملاعُش 6 اهلوصاىفرداس اهلعجو ) اه عطش ىا ةلمهملا

 (اعدو) ماسوهيلعىلاعتهللا بص ىبنلا ىا ( اهيفىشف ) اهلي تحت تاموك اهلعح ىارذس

 اهيلعةءالكتلا دقت (ب لش ا رعببلا سلام رمل ناز انج هنفإ) مللي ائإ 1( فؤافأ )هنن ةكوملا“ ا
 اهرسكو ميجا مضل (نودجي اوناك املثم الداز ىا ىلعا رممكلاو هداض ثاثتىناسملتلالاقو

 (لاقلضفىا © مهاطعا ام لثم ةياور ىفو ةنسلك ) نوعطَش ىا ةلمهملا لادلا هدشتو

 ( اوبن ) دوهيلا نم ةفئاط ملع فرصنم ريغ ناك ربخ 6 دوهي ءامرغلا ناكو ) رباح ىا

 نآشوه ذا هببس ءافخعم مهدنع هعقو» مظع امل ىا 6 كلذن٠) اوت ىا ملا رسكب
 اذهناف هتكريو هاعدب هتدايز عمريسلا ؟ىنثلا نم 0 ءافووه مهم ببسو بلا

 ( ةريرهوبا لاقو ) تاماركحلا مظعاوتارجلا ىلعا نء اقحالو اًقباس ركد ام هلاثماو
 هللا لوسر ىل لاقف ل ةديدش ةعاحم ىا 6 ةصمم سانلا باصا ر) هنع قهبلا هاورام ىلع

 ةدازال ة هضيعس نق ؟ىد ضعب كدنع له ىا 06 *نه له ملسو هتليلع ىلاعت هللا ىلص

 ريقح ردقوا ريس 'ئشر ولو ةلاطملا ف. هغلاملا دقيق ليلقتلل "ىد ريكس من ىجلدلا هلاق مك

 دلح نم ءاعو اولا نو ميلارسكب 6 دوزملا فرت نم 2لبلقىا ئشلىدنعىا «منتلقلل
 ةيصئىا فاقلا شب ( ةضبقجرخاف هدب لخداف ) هن هدب "اق عا هى اقلاق ) داز 53 هف لعجم

 دخالا وهو ضيقلا نم ةداوجلاب ىهو ةفورغملا ىندع ةفرغلاك ةضوبقم ىنعع ضيقلا نم

 جفلاب ةياؤرلاو .فورغملا ىنسعمب مضلاب ةفرغااك ضوبقملا ؟ىثلل مسا مضلابو اى عيمج

 ةسضقلا سوماقلا ىفام هديؤيو اضيا خيو ىلخلا لاق فيكللاب لك قهرا زاك لا

 هصقق سوماقلا قف ةلمهملا داصلاب ةعس ىو اذنه ءث ىث نم هيلع تضفام ةكلطوشاو

 ماعطلا نم ةضبقلاو مضلاو حفلا ةضبقلا ل ف ا كلذو هعباصا فارطاب هلواشت
 هدب ىا ( اهطسشف ) ىعملا ىف غلبا ىنملا اذه نا ىنحالو ىهتنا مضيو كافك تامح ام

 0 رشع ملا وعبش ىتح اولكاف لمه وعدفىا 6 رشع عدا لاقمت )ا اهنف الىا © ةكربلاب اعدو )

 ةدش دكه [وعنيش ىتاا ولك اذا ىا ةهتعجت قام لع.( كاذك ) مهتوعد ىا بصللاب

 ةمكحلا تقبسس دقو مهلضف اوكرتو ىا ( اوعشو مهلك شدحلا عطا ىتسح )ل كلانهنم
 هللا نا ثنح السضف اهل نال ةريشغلا تصخ لسقو ةنفخلا ىف ةرشعلا ىلع راصتقالا ىف

 ىلاعت لاقو ءاروشاع موب اهيفو رحل ةإ-ل اهيفو ردقلا ةليل رشعلا ىفو اهب مسقا ىلاعت
 هع ىفو لاق هل ىو 4 لاقو 0 ةلمءاكح ةرشع كل: لاقو رمشعل امهانممتاو

0 



 مه ١(* خع

 ةكربلا نم ةلصاخلا ةدايزلا عم ىا ( هتئجام ذخ ) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلا ىا لاق مث

 مضو ءانلا دب ( كتالي دخولا نيك 0: ضقاو ) هيف ىا © كدب لخداو )

 جلع ر تذخاف ىا« تضقف ) هيلشال ىا مهن دقو ةحوتفملا ةدحوملا ديدشتو فلكل

 ىلاغت هللا ىلص هللا لوسز ةانح ) اضيا ىريغ ىا (.تمعطاو هنم تاكاف هن'تئحاممت شكا

 نيثالثو شح ماع وهو © نافع لما لما رمعو ايكبافاو 0 هنايح ةدم ىأ ( ملسو هيلع

 ناكلملا لف: ئوع دصاق/انذتا ساقلرووا 4: كيهذف ول قيلس (ئاي لوول ةةءاصب [( قيس حان ول

 دقف ةخىفو ( دقل ) ىذمرتلل ةنسح ىا © ةياورىفو )ل نامزلا داسفل ذئنمح هدقف لعلو

 هللا ليدس ىف قسو. ند هل كتخاممفادقم ددلتو نع ةيان 01 اذك رغل ع أ كلذنم كيلح)

 10 3 1و. ةياورلا نم ىا( 5 هود ةؤرظف ةباكللا هذه 10 كذا لحو نع

 ىلوا لوالاو رمشع ةعضا ىورو 14 ةركةرشع عضل تاك ةبلاح ةلماو ةزمهلا دن

 ةخعدأىف م ( اضيا / مالسلاو ةاللصلا هيلعاةءاعو ةكربب ماعطلا ريثكتن هو 4 6 هنمو )
 ( عوملاهءاصا نيح )ر ىراخم اخكتلاماور 3 ةربصه ىلا ثيدح رز مارملا ماقمىف 5 عقو اك ىا

 (دحوف) هعبتف هعش نا هصاق ىا ؟ ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هعيتتساف ( ةر' هاب ىنعي

 ماوملإا ىلا ادا هلا دعا 20 تا ىأ (سدقف ) ةايلق ىا ١ ان لر) ةررمهوبا وا ىنلا ىا

 هلا مهتيش قا.( ةفصا| لها وعد. نا.رل؛ ةزيازهانا, ىا 6 هنماأو,) ملسو هيلع ىلاعت ل للص

 هريث انام ىأ © نيللا اذهام )ل ىسفن ىف ئاا( هياتإاب هارد امن هللاىخر ةريره وبا © لاق )

 ئدجو انا ىا 6 تنك )ايش مهعيشنم ىنيال,ىا:ىننلا قع ماهفتسالاو. (:مهفإ)
 ىوتا 2 نيشلا مغ هلوقف ىناسملتلا برغاو ةدحاو ةرم ىا (ةبرتم هناا رتصانا قاتل

 ( ركذو )) اورضفل ىا © مهتوعدف )ل سمالاتلثتما اذه عمو الما هي ةكتبايللا دروسا هك

 ىلوالا ءابلا حب 6( مهيقسي نا هل ماسو هيلع ىلاسعت هللا ىلص ىنلا صا ر) ةريرهوبا ىا

 4 تاغ 2 ىبملا ف ريبغآو ىنعملاب لقت هلماو مهرةسا نا ىنماو ىلدلا ظفلو !همضو

 «( يد الا هدحماا م ىاولاو انابلادجشل © ئروارلاتج قااملق_ لاح رلا يظعاورلا تعاولط هع

 ىحلدلا ظفاو واولا رسكب 0100 لد انلكملو :لقوابا ( ؟نح !)) نيرفيقاآفإ

 هلا ىلص ب ّى :ا ذخاف ث ةررره ونا ىا 6 لاق )ل عت قيد ىلع واولا مغ مهيعمج اوور ىتح

 هيلع حكي 1 كيف ريمضل 0 انا تش لاقو 8 نبللا حدق ىا 14 حدقلا م اسو هيلع ىلاعت

 برشاؤ )ل بدا صا ( دعقا )ل ة ةنطاكحوزو قنا ركعلا 0 هلوق وح 7 1 ا كاطع

 رشا, ةلكا ىا:(اهلوقن لازاماو.): ليلا لصافلاكةتيزلسف خلا 0 بزشما لاق ات رئف
 كيش ىذلاوازل .كريثلا ةدايز+ بع نابتاال واو بالضاأل :ىا .الجلق: حن, قرشاوب)
 افاسم ىا 6 اكلسم هل. دجاال ةح ةزسنىفو 6( دحاام. ل قالا ةفاك ىلا ئا ( قحلا

 ىا ( ذخاف ) هل ةلع هناك هعاتتمال انيس اهتأتسم وا مسقال ااوح نوكي نا لمتحي وهو
 ىمسو ]) ةكربلانم هحضمام ىلع ىا ( هللا دم حدقلا ) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىتلا



 مثل 1 +1١7

 رطخاتلااءرك' ذر اب رش مهرذا نوكي موقلالضفا ناب ناذبا هيفو ةيقللا ىا ( ةلضفلابرسشو

 اهريغو ةداستق ىلا نع ةجام ناو ىذهرتلا ءاور انرش مهرخا موقلا قاس ثيدحلا ىفو

 هحو ىلا ءاعالا عم موةلا نع ةريره ىبا 2 ةمكح هجو ىلع اضيا هيش هيفو هريغنع

 هللادبعنعو © رارسالاهذم ماعا ىلاعت هللاو رارطضالا وةصمخلالاح اعسال راثيالا رايتخا

 هيلع ىلاصت هللا ىلص هللا لودر لاق لاق ىماسلانمحرلا دبع ىبانع هسانع ثراحخلا نا

 ىداني لاق مهتودامو هللا لوسراي ىلبق ةلود مهل ناف ىدايا ءارقفلا دنع اوذخمنا ماسو

 ىلا اولخدا ليق اوءمتجا اذا ىت> ماق الا اريتف ىتسالف اوموق ءارقفلا رسشعماي ةمءايقلا موب

 لحرلا ىلع عمتجم لش لاق ةنلا هودرواف افورعم مكعم عنص نف ةمايقلا لها فوفص

 كل مكا ملا نالفاب رخ الالوش و هقدصيف كسك ملا لجرلا هل لوقف سانلانء اذكو اذك

 مهلخدب ىتح اعيمح مهم بهذي ىتح مهقدصل وهو هلا اوعنص ام هنوربخم لازالف انالف

 لخدن ىت> فورعملا عنصن انك انتيلاي نولوةيف فورءملا نوعنصي اونوكي مل موق تف ةنلا 0
 ناك نمت ناك ملسو هيلعملاعآ هللاىلص هللا لوسر لاق لاق ىردخلادعس ىبازعو * ةجلا

 ناك فذ ةلب نم ىلع هماعطةل اق حرط سام نك لانا واسلم ناكاو هدسفن ىلع فرس كل مكلبق

 لزب ماف لاق هقرعت اقرع دجو ناو اهلكا ِةلَدب دحو ناو اهلكا ةرسك دو ناف دباع هيلا ىوأي
 اهاَه ىلع ارصتقم ءارد' ىلا دباعلا جرت رانلا هلخداف كلملا كلذ هللا ضنق ىتح كلذك

 هتفاكت فورع٠ كللع دحال له هل لاقف دباعلا كلذ ضق ىلاعتو هناعس هنا مث اهئامو

 انللض ةلبازعا ىلا _ىاوا تنك, لاق _هّم.هن' ماعا وهو كشاعم-ناك نا نف لاق برايال لاق

 هتضبقف هتقرعت اقرع تدحو ناو اهتاكا هل تدحو ناو اهتاكا ةرسسك تدجحو ناف
 ةنلا هلحداف هدس ذخ نا ىلاعت هريماف اهناهو اهلَش ىلع ارصتقم ةيربلا ىلا تح رحت

 ثيدح ىقو )راسنا هتلخداام هب ماع ول هنا اما هب ببال اومزيب يللا )تاجا فو اللد جإم
 هثيدح نا.الا دوعسم هنبا هنع ىور ةبح هل ىعازخلا ةمالس نا ىا 6 ىزملادبع ن دلاخ

 قهيلاءاور اذه هثيدح ىهلدلا لاقو.ىلحلا هركذ اك ديرتلاىفام ىلع ةتسلا تكلا ف سبل

 حذلاوهو ررولل صن ىا (نتاش) تالقعا يا( ماسو هيلع ىبلاعآ هللا ىلص ىبلا رزجا هنا )) هنع

 هيلع لزن ذا حبذلا ريغا علصت دق اهنال ةقان موقلا ترزجا ل بالف متغلانم الا نوكتالو

 لجر ىلا لسراف ةرمعلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل تدب مث ىسماو هدنع لظو ةنارعملاب

 هقول هسفن ىلع هيف نمأي ةكم ىلا اًعبرط هب دخأيل هللا دبع نب شرخم هل لاق ةماتنم
 ناكناب دعم نوال لاق تاغ ا نافلب ا ىتعا | ىافاولا ىلإ 'هيااودتتاف اذوب اهلوخد نم
 | هلحاو هكسن ىضق ىتح هن راس مث كل وهف ىداولان ٠ ىتبامو دلال وهف هالاوامو 12

 (اريثك ) هلوعي نم ىا نيعلا رسكب ( دلاخ لايع ناكو ) دلاخ ىلا اءجر مث هقلح ىا شرخ

 وهف سنجل ةاشلاىف .ماللاو مهتزكل نيبم فاننتسا وا لاح 6 ةاشلا عذب ) مهددع ىا

 ةدحوللا رتمكو ةيقوفلا مهب 6 هلايع ديتالف ) ةاش دلاخ جيذن دق ىا هركلا مكحىف

 (ديدشتو )



 ظ

 /"ةهييصت ىأ هنبدب دحاو لك ىطعاو هقرف هدباو ؛ئثلا دب نم ةلمهملا لادلا ديدشتو

 م ا

 ادحاو نيقرفتم ىا اددب مهلتقاو اددع مهصحا مهلا ثيداى و ىورهلا هلاق هتدح ىلع

 هللا ىلص ىنلا ناو امظع امظع ) مهيلع تقرف اذا مهلك ةاشلا زيكتالا الاعب دخااو حف

 اهرزجا ىتاا ىا 6« ةاشلا هذه نم لكا ) ةيلاح ةل ةزمهلا رسكب ( ملسو هيلع ىلاعت

 مضف ةدحوملا عنب ( ف 3 هلاعدو دلاخولد ىف ) ايه ىا « اهتلاضف لعجو )ل هايا

 ناتحوتفملا هثلثملاو نونلان ة 2 نفع وورأا ةلادكل كلذ 2: زك :ىا ءار اهدعب ةيثلقللا

 ( اولضفاو اولكاف ) ه ىىرو هحرخاو هبص ىا ليقو مهعسو ىتح هلال كلذ رثتنا ىا

 ىزار ىراصنا ةلءهملا لادلا مضب ©( نالاواثلا زين ركذا) ةكارلا هذال راحل اوكنلا

 فانصو اهريغو ماشلاو رضمو قارعااو نيمرألاب هتقبط نه هريغو راشب ندمت عمس

 اوملكت ىطقرادلا لاق مهريغو قارباطلااو ىدع نءاو متاح ىبا نبا هنعىورو فيئاصتلا

 ورشع ةنس ةدعقلا ىذىف جرعلاب ةشدملاو ةكم نيب ىنوت ريخالا ءرما ىف نيستامو هيف

 ةماوطم,: يعمله اهب هلا نئا هامور ههنلاهلا كالا ف الوكعالا خلا .اناةاذقاو /اذهج تءاخل]
 ولأ هك دياب اضن ىف ىئوقلا دلع نب ذلاخب قاسي جوت يلج لقا او هيي احدا

 ندلاخ لع كلغ نإ دؤمبجم نكن نافارا هين نيكل وج ءاعتنالا"لاتك ف ىذل ادا اعف
 تكلا لابع ناكو ةاش ملسو هب هلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا رزجحا هنا ةمالسن ىزعلا دبع

 لاقمث اهنم لكا ملسو هيلعولاعت هللاىبص ىننلا ناو امظع امظع هلايع دبت الف ةاشلا بذي

 هن بلقاق شانخ ىبال كرا مهللا لاق 5 ةاشلا ةلضف اه عضوو شانخ ابا اي كولد ىنرا

 6 ىرج الا ثيدح ىفو ) ىباملا هركذ اولضفاو هلابع لكاف هيف اوعساوت لاقو مهل هرثنف
 وهو ةعيرشلا ا حام هين ءاب هدعبو ءار ديدشتو ميح مضو ةدودمت ةزمهب

 ىنلا حاكذا ىف ) رج الا لمع ىلا بوسنم ىذادغبلا هللا دبع نب نيسلا نب دم ركب وبا
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نا ر) هلاهحوزتىف ىا ( ةمطافىلعل ماسو هيلعملاعت هللاىلص

 (اروزح حجذ ور ةطئحوا ريعشززخ قيقدنم ىا (ةسمخو ا دادما ةعبرا نه ةَعْضَش الالب نما

 روزج حيذبو ىرخا ىثو عياصملا 4 هغيصن اروزح حذيو 4 _>لىفو © اهتيأول ) اريعن ىا

 ٍ ملسو هلع ىلامت هللا ىلص ىب :| تو ©( كلذب ثا لالان لع 14 لاق ) فاضمردصمع

 هيلع ةكربلا لزتتل هيدس ع قى يا 1 نعءطف هعصقلا نم هعنصن نا هسا ىذلا

 اهثلثث زوحو ءارلا مغل (( ةقفر ةقفر ) هيلع لوذدلاب مه سم | ىا © سانلا لخدا مث )

 اهنعىا ( اوغرفىتح) اهنم اولكاذ ةحع ةزطس ىفو © اهنهنولك اي ) ةعامج دعب ةعامج ىا

 ىا ءارلا ديدشتب ( كرف ) ةدايزو هيه ىا اهنم ةلضف ه _زخل ىفو © ةلضف اهنم تشو )

 نهل ىا 6« لاقو ) د ءاسنلا نم ىا © هجاوزا ىلا اهلمحي صماو اهف )ل ةكربلاب اعدف

 رضحو نكانا ىا ( نكيشغ نم نعمطاو ) نكسفناب ىا 6 نلك نهيلا هلاسرا دعب

 للاىلص ىنلا جوزت )ناؤشلا هاء اك 6 سن! ثيدحىفو )نكلك ىفاوت ةكربلا ناف نكدنع
 ا ل ص ص مس ص سس ص ص رسم م م ص م ص سس جاب



 للا _تبنصفا)ةفلس هءاساىف ناك اذنه نا .مْدَع ىلا لاق ( است شعب ماسو هيلعىلاعت

 ( تبهذف ) كلذك قبس 6 روت ىف هتام )ا هانعمو هانبم مدقت 6 اسيح )اريغصتلاب ( مياس ما

 لاقث )ءاسو هلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا روتلاب ىنا ( هه ) ىتئمف ةخل ىفو انا ىا

 اهريغنم ىا 6 تيقلنمو ) اصوص>رمعو ركب ىناك ىا 6 انالفو انالف ىل عداو هعض

 (هتقل ادحا 2 كرتئا ملوىا لادلا جفب عدا مو ) مهعيمج نينيعملا ىلإ ( مهتوءدف ) امومي

 نيعمتملاو نيوعدملا ىا مهنا )سنا ىا 2 ركذو هن وعدالا ) اساو ا.هاذ قيرطىف ىا

 قاغب) امىق مهرادقم ىا © ةئامثالث ءاهز اوناك ) مهاعد نيذلا ىا ىدلا لاق امال

 ةددشملا ماللا مب 6 اوقلحت ملسو هيلعىلاعت هللاىلص ىنلا مهل لاقف ةرجحلاو ةفصلا اوالم
 ةريثع ةقا>لكوا ةقلح ةرمشع لك ىا 6 ةريشع ةرسشع ل ةغرفملا ةقلحلاك اوريدتسا ىا

 هتعنص ىذلا سيملاب ىمسملا ىا 6 ماعطلا ىلع هدب ملسو هيلعىلاعت هللاىلص ىبنلا عضوو )ل
 ءاعدلا نم هللا ءاشامب ىا 6 هيفاعدف ) مالسلاو ةالصلا هيلع هيلا سنا هب ءاحو ميلس ما

 اوعيش ىتح اولكأف 2 ءانثلا عاوناو ءامسالا فانصا نه ىا © لوَش ناهللا ءاشام لاقو )
 انها نيت ماء نكا تناك كيتو لكلا ولدا لف 21ةتيفر فنك عفرا ىل لاقف مهلك

 عجار هنا عم ريمضلا ثيناتو مولعملا ملكتملا ةغيصب طيبضي نا دعسالو امهيف لوهجملا ةغيصب

 امهنوك نيعتبف ريكذتلا ةغيصب عفرو عضو ىلدلا لصا ىف عقوو ين الا رابتعاب روتلا ىلا
 لصف اهلوا ىتلا ىا 6 ةئالثلا لوصفلا هذه ثيداحا شكاو ) ىف ال مك لوعفملل

 ( لصقلا اذه ثيدح ىنعم ىلع عمتجا دقو جتا ىف ) هعباصا نيب نم ءاملا عبن
 نوبل (؟جنج مرو نجح ىلجللا ليا عقوو اذه لصفلا ثيدح ةضخن ىفو
 ١ 11 لوقانا ور( ةياسلا مار رنك |وا ءنمع ةنالث ان عمو ءابلآ يبكي ( ندع ةمضر )

 نورشعو عضب لوش ال ريشعلا تزواح اذاف الحر رشع هعضنو نينس عضب لو

 عطس داتا تال ل ضلا ةعاا ذاع مال_سلاو ةالصلا هيلع هلو ضوقنم وهف

 ( مهنع هاور )' ةيعشنوعبسو عضب ناميالا هريغو ماسم ثيدحىف هلوقلو ةجرد نيرشعو

 مهفاعضا ) ةياحصلانم ركذ نمع لوصفلا هذهوا لصفلا اذه ثيدح ىنعم ىور ىا
 ىا لوهخلا هخيصل 4 دعلال نم 0 مهنم مهفاعضا نع هاور مهدعل ىا ©( مْ نيسعباتلا نم

 ثيداحا رثكاو ىا 6 اهرثكآو ) مهعبات نم ىا 6 مهدعب ) دعندال “< فت ىو: رضال

 ةيولام تاناكخ ئايوفاقلا| رشكت 4: ةدوهيم_ صصق قالا تدرو ةنالثلا لوصتلا ءدسج
 ىا © قحلاب الا اهنع ثدحتلا نكمالو ) اهيف مدقت ام ةروصحم ىا «ةدوهشم عماجمو )

 ىا ( اهلرضاحلا تكسيالو ل اهنم ةياور ىف بيذكتلا نم ارذح قدصلا قفؤ ىلع
 ديا ىف ةاللع هيلا يق نإ نم اان( يس ابا 0 خل يح لا

 5 لصف زج

 ( لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتوعد اهتباحاو ةوبنلاب هل اهتداهشو رحتلا مالكىف ١)

 (ىإ) ظ ظ



 هت 16 عمل
 2 أ

 فرصنموهو ةدحوم مف نوكساع ع 1 نويلغ ندمخ ن دحا نقد ا رولا ىا

 ( هينزاجا اهث اصلا خشلا ) فارصنالا مدع ةلع نيتديزملا قلطم نا ىلع ءانب عنمب دقو
 ةزطسأ ىفو (رمع ىلا نعل هرتغو احلا هركذ ىلهزاحا فورءملاو سرافنا اهاكح ةغل هذه

 ركبىبانعر) ةنك اسزونو ةحوتفمميف ةحوتفم مال ديدشتب 6 ىكملطلا )واولاب ورمعبا

 دنسلا ريبكلا ظفاطاوهو نيت 6 ىوغبلا مساقلا ىلا نع ) لادلا رسكب (سدنهملا
 هثامشاع ل. ن دمحا نع ىور ىوغلا عينم نب دما تب نا ىدادغلا لصالا ىوغلا

 لاقو نازيااىف ةحرتهلو ةئاالثو ةرمشع عبس ةنس رطفلا دع ةلإ ىقوتو نينس ثالثو

 ىراذعلا عمت ىوار ةنعشلا نب دهحا سايعلا ابا هب ىنعي ىزاحت 1 يعل اذهو اهرخا ىف

 ار احلي حب فلج و رواسدألا وح «ا نياك الهلا طر انك قا شلادخبشا 3 نيو كابل
 ةرشع عضلرو ةنس ةثامعيرا ىوغلا ةافوو هئافو نيب نوكيف ةثامعبسو ثالث ةيطولا قا

 امدلا نبا نبا هنع ىور ةمعملا 00 ةٌرمهلا 0 )ع ىسحالا نارمعنيدمحا انندح (

 هن حر صام ىلع هكردب ملىسنحالا نا هيفو يلو ولا دبدششت (نابد ما نتي هريغو

 ليضف نب دانت دح هلق ةعح ةزطحن ىفدحو هلا هديؤيو ليضفنن دم طقسا هلعلو ىزملا

 :كاملاعو اهام فلات وللا عا قو طلال ولام قواارف نيرنطللا قاطاجت قأطلا» هدي لو
 ىا ( ناكو ) ماءاىلاعت هللاولا ليضف ن دمخ انثدحنارمع نب دمحا ءالعلا ونا انئدح

 هلجرخا ةما اواو ناطقا < هنعو ىعشلاو ةعرز ىلا نع ىور دقو ( اقودص )نايحوبا

 رازبلاو ىتهربدلاو ىئراذدلا هاور دقو © رمعنا نع 7لياح ىببات 6 دهام نع ) ةتسلا ةمئالا
 هنم ) برق ىا 6« اندفرفسىف ماسو هيلع ىلا هللا ىلص هللا لوسر عم انك لاق )ل هنع اضيا

 مهديرا ىلها وا ىلعا ديرا ىا ( ىلها لاق ديرتنبا ىباعااي لاقف ا]ىودب ىا (ىبارعا

 ىا 6« ريخىلا )ل ةبغرو ليمىا 6 كللهلاق )مهلا هحوتلإ ىدامىا ىلها ىلا ةخحشىفو
 ( دهشت لاق )ريطاوا مالا كلذ ىا (وهامؤ لاق 2 كل امو كاناح فكل ضحريخوا كلها نم

 اهمسا فذح ةلقثملانم ةففخم 6( نا دهشا ىا سما هانعمربخوا كتداهشى ا دهشتنا ىا

 اددوتم ىا دابا م (نادخن فدك أ هيلانؤلا () دوهدموا دو.عموأ دو>وم 6 هلا ال زن هنا ىا

 6 هلوسرو هدبع ادم ناو )ل هتافص ةيناحسو هتاذ ةيلادحو ىف ىا «هلكبرشال) ادرفنمو

 لاق ) ةلاسرلاو ددحوتلا ىوعد نم ىا 6« لوقتامىلع كلدهشي نم لاق ) هتاقولخم ةفاكملا

 هل ةاضعلا نم ماظعر حش ملطلا نم اهناف اهلبق امم لدب ىهو مضف عي ( ةرذسلا ةرجشلا هذه

 هفرط ىا «ىداولا ىطاشب ىهو ) ىبرعلا غمصلا رش وهو اولاقريسي لظو ريثك كوش
 ةيقح ىلع دهشت ةرجشلا هذ_ه مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق درجت ىا ( تلئقاف ) هبناجو

 اهتوعدف ىبارعالا ىا لاق 000 و كييحت اهناف اهعداو وع ة.فس ىفو مالسالا

 هللا لص هلببلا-نايبالا ىف رولا 0 يقل و ةباجالا لوبق ىف غلبا اذهو تلققاف
 دودخالا هنمو ةلمهملا ا لراهدتو ةمعملا ءاجلا مضل 1 ميطكالا د ) ملاسو هيلع ىلاعت
 هوو دج هيض روت عاج ١ تصلح دب تس ات 5 تدمج د تصح ع ع حسا
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 مدق الب قاس ىلع. هلا ىىستو ضرالا قشن اهنوك لاح ىا: ضرالا ف قشلا وهو

 دهشتن ا اهنمياطىا © انالث اهدهثتساف هيدب ناب ) ةزطسأ ىف مك تفقو ىا (تماقىتح)

 ةالصلا هلع ىنلا ىا 6 لاق اك ) مالا ىا ( هنا ) انالث ىا 6« تدهشف ) تاره ثالث

 تنير نا اباه نواز مث ) هلوسرو للادبع هناو هلكيرشال دحاو هللانا مالسلاو
 ارجاهم مالسلاو ةاللصلا هيلع هبيمنيحماسا ىجاسالا هللا دبعنب بيصحلا نبا وهو ريغصتلاب

 ةديرب اماو ايزاغ ناسارخ ورم ةنيد تامو ةيبددخلا دهشو قدنتخلا لق ةنيدملا مدق م

 مكة 4 ملكتم ىبات وه لب ه ,يصلا ىف مهضعل هرك ذ ناو هل ةبحص الف ىم اسالا نانفس نب

 ةمالع ىا 7 ةيا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىبارعا لنا) راق نايف ةتاور

 6 لاق كوءد» هللا لوسر ةرجخشاا كلتل لق هللاقف ) ةلاسرلا معلا ةلاد ةزكه نوكت

 اهتاهح نم ىا | ( اهفلخو اهيدب نيبو اهلاعمو اهن 4 وغ هر تلاق ) ةديبر ىا

 اسهيعاد ىلا اهبءاود عيمجم ةهدلوتم انلهنات:ىف"تءفتراوا اهناكم ىف تب رطضاو اهلك

 نالاج ( اهقورع رح ضرالا دخت تءاج مث )ل اهاوصاب ةقلعتملا ىا <« اهقورع تعطقتف )

 هللا لوسر ىدي نيب تفقو ىتح ) ءابلا وا ءارلا دددشٌ» «ةربغم) نافدارتموا نالخادتم

 هللا ىلص هلعا ىجلدلا لاق © هللا لوسراي كيلع مالسلا تلاقف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ريغ هلدعتو ىهتنا ةفلك« تسلا ذا انو>وال اها ةافاكم مالسلا اهيلع در ماسو هيلع ىلاعت

 رسكب ( 'هتنمملا عجرتلف اهرم ىبارعألا ) لاقف ة_ ىفو ( لاق ) ىنخمال 5م قسمه

 ماللا ديدشتب هي تادف ) اهنايتتما لبن أ © تعج رو ( اساق حش و اءاعس ا

 ىفرعلا دنع طقس: عضوملا ىتاسملتلا لاق ناكملا ىا © فيذ؟3 )يقم سرا عل

 نوكسو لصولاف ارش ( ىلزدلا. ىبارعالا لاقف ) ةمئاقىا ( توتساف ) ريغ دنع تننو

 (كلدجتا ) ىنممن ىا ءالاب لصالا ةزمهلانباوّلصولا ةزمهب ءادتنالا فو لصالا ةزمه

 دعنا ابكت لا !ديجا عزسإ) ىل لاقل كلبديعما) نأ هجم دئمت قو" سالا تاوج

 0و اهيعتاما أ (اهجوزلا دمت ن ا ةأرملا تضل: ىلإمد ور هبايعس_منلا ريغ ىا

 كيلحرو كيدي ) لقا نا ةخسنىفو 6« لقا 2 م11 كك وا

 ىآ:( هللا دنع نبا نإاحا ثيدحي ىلا ماسم عج ىاا( جما ىفو ) اهلبقف ىا © هل نذاف

 ةرهات )ايوا كت ( ل 1 نالباج ناسا اهو ةخس ىف م ىراضاالا

 ملف )2 لوبلاوا طئاغلا لعف نع ةيانك 6( هتحاح ىغَس خم ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 3 ئا ( نيتزجش ذاف 2؛ءيمائف ريحت .نكلاو. سثالا«نويعقم ىا (.هنانتتس اشرب

 ( ملسو هيلعملاعت هللاىلص هللا لوسر قلطناف )ل هيناجف ىا © ىداولا 'ىطاشب )نيتئبانوا

 ىداقنا  ة_خن ىف ماهل ىا 6 لاقف اهناضغا نم نصغب ذخاف امهيدحا ىلا ) بهذ ىا

 ريعلاك هعم تداقناف ) هريسنتو لماذ غل 4 هلا نذاب ) ىنعيطاو ىل ىملستسا ىا « ىلع

 ىذلا تامجلا نيكشلاو ءاخلاب وهو هل داقنو هنمالب ىا 6 هدباق عناصي ئذلا شوشخلا

)03-( 
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 مامزلا هب دشيو هفناىف لمحيو لح هيلع طبرب دوع ريبكلاب وهو شاشخ هقناف لمح

 ةدحوم مضب ةرب وهف ديدح وا رفصنم وا ةماز> وهف رعشنم ناكنا مث ةلوهس داقنيل

 ( ىرخالا,لمف) ملسو هيلعيلاعت هللا لص بلا ىا 6 هنا )ل رباحىا 6 ركذو ) ءارفيفت

 مبملا تل ( فنصنلاب ناكاذا ىتح )ل ىلوالاب لمفام لثم ىا ( كلذك ) نيترجشلا نم ىا
 انباع نبل اد( انهن ) -لوليرطلا ظلموا ىلا انكتؤد دالكلا تو نونا ناكفلو
 امعلا»-) انين شلل ملسو هيلع ىلاسعت هللا ىلص ىنلا ىا «(() كلو وا ناموا

 لاف ) هريغو ملسمل ىا 6 ىرخا ةياورىفو اتماتلاف هللا نذاب ىلع )ل اهضناو اعّهحا .ىا

 تف ( تلا للا لوسر كل لوب ) ىداولا ءئىطاثب ىتاا ىا 6 ةرجشلا هذهل لق رباجاب
 كشيللاقم لو" لاي رشلا» هو فتارظتن. ىا. ( كتنجاصتت) :نقصتاوإ قمتجلا اال
 سلجم ىتح ىملدلا لصاىفو امكب ارتتسم ىتجاح ىضقاف ىا ( امكفلخ ساحا ىتح )
 ةزعن ىفو انهدلع تناك ىتلا انهتلاح نع هرطغلاب ىلا( فه رخ تايننز )ليلا لعلنا

 سا اهتيحاصب تقل ىت- ) اهلحمنم تلقتنا ىا ءافلاو ةلمهملا ءاللاو ءازلاب تفحزف

 نوكت نا علصت تناكام ةدحاولا ةزيبفلاا ناو زوكك ةيفاض تلاها ماسي هك ةيارفلا
 والعاب عفا | ةيجلا الكور (ةلاهملا بانل نيكس ةركولا مغ 20-0

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هللال وسر هب سجن الثل هنعىلاعت هللاىوضر كالذ لعف اًئاو ىرحاو

 58 ببرغلا صالا ادهم ىا )ع ىسش ثدحا هةيئاحملا هب رش ضاق هنم برق هنأ

 ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىفص هللالوسز اذاف اوف له دجلا 3 تيما عا( تعنت لاف 2 ب رجلا
 ل اينيوطاعجا الك نما © اتقرتفا دق نائر يشلا و اليقم 0 هن رمصل أف ةّئغإ هلا ىا

 هللا لوسر فقوف ) اهتنم ىف ىا ( قاس ىلع امهنم ةدحاو لكاس اف )امين وف ىلا

 هن امواف وا هل أمأف ىا 6 هسأرب لاقف.) ةقيفخ ىا 6 ةفقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 نيرجشلل اءادو ناك هلعلو الامحا هلبق امل ليصفت ( الاعشو انيع انكعيرر نيوعتلالا

 عوجرلاب اسمهل هنم انذا ىلاسماتلا هعبت دقو ىجدلا لوق اماو ةككداملا ن ها كانه ناب وا

 ىا 6 هوت ديز نب ةماسا ىورو )ل ءافولا لها ىلع ىنال مك ءافلا داما ماكس

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق لاق رث هنع نسح دنس ىلعي وباو قهيبلا هاور اك

 هللا لوسر ةحاحل اناكم ) نيعتو دصقت ىا ةيقوفلاب ( ىنت له غاغا (هاراتس عل

 ةيتحقلاب ىننت ظفل طبضو ىلطدلا فدو هيف هتجاح ءاضقل ىا 6 ماسو هيلع ىلاءت هللاىبص

 همئنمو هاب حيرصتلل اناوحهسسإ هسنع مهفتسملا نع هن ىتك ١ ماهفتسا له هلو فلكتو

 للا اناكم ىنعي ىرتله ةزطسل ىلع ءانب عل امنا اذه م هتجا اناكم ىن»ي هلوشىوارلا هن

 هنال ىوارلا هفذح اماو هل ماعال هفذ> اما وهو دحن وا ىرت ىا لاقف ىناسماتلا هعس دقو

 ثاقف ) هنع ىنغتسم فسعتو فلكت هلكو ىهتلا هلصاىف هد ملوا همهشب مل وأ هعمس ىل
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 تفئاااق مهنع كاخل هلكك ل م6 رقم همم قاكف هف ريش ىا 0 انأار عضصوم هيفأم ىداوأ 5 نا
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 دعا ىف واو ىا( ةراججو لن نم ىرتله لاقف ) همام قفو ىلع نكيمل ثيح همالكىلا

 ناكو نااكوا صماعوا ناثلموا صاغ ىا نا لومع»٠ سانلاب نا هلوقىف ىناسملتلا برغاو

 ( تالخم ىرا تاق ) هب ماعلل فذحو ةحاحلا ىغقب وا هيف رئدسإ عضوم لاق مث م انه دعب

 لقو قاطنا لاق ) تابراقم ىناسماتلا لصاىفو جو ءارلا رسكب 6 تايراقتم )ل ءاخلا جب
 نايات نا نكماي ) ملسو هبلع ىلامت هللا ىلص هللا لوسر نا ةخعنىفو 6 هللا لوسر نهل

 اهتننل اا( ةراخ لقؤار) انكي. ءزتسنل :ىا( ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخل

 كلذتاقف ) هجرخل نايتالانم تالخغلل هتلق اك ىا 6 كلذ لثم ) كا انه تاراجلا نم
 ىلدلا هركذ ميظعلا ىمالاب مسقلا زاوج ىلا جيولت هيف 6 قملا' هب ىذلا وف نهل

 6 ةرارملا وأن نمت قتخ ني كاقتم تالخنلا رنا دقلا)نمركلا سالمه مدق هنا باوصلاو

 اووف اهلاطملب, ةكا ةرثماا ىلا !ذارلا يفضيب © اهاكر نون ىتح ندقاعتن ل يااا جدقويب ا
 عومجم ىا ( نهل لق ىل لاق هنجاح ىضقاملف ) تال ءارو ىا 6 نهفلخ ) ضعب

 نه 200 ةغلابمم صالاباو> ىلع موزحوا نقرتفل ىا ( نقرتش ) ةراجلا وا, بواوعلا
 ده ىف قفا رئاخ لاق مث ةب الا ةولضلا اوهَش اونمآ :نيذلل لق ىلاعت هلوق وحن

 عيمج ىا ا( نةرتش :زالواو 2 تالخغأا ىا؟ نين[ 2 ا نيمسقلا نيب رباغو

 لاقو نهعضاوم ىلا ( نءحرو نهلاح نع نرص ىا نيعلامخب 4 ندءعىتح م( نهدارفا

 هوباو هما ةدحوش فلاف نيتحوتفم ةففخم ةدحن اهدعب ةلمه» نيسب © ةبايس نب ىلعيأ

 ىلعي نا ىهذلا ديرحت ىفو فئاطلاو خملاو ريدو ةيبيدملا رضح اضيأ ةبح هلو ةرم

 "لاقل وكلاب زعل امو. دهلاب>جوآذ هلو كازيفتلا

 متاح وبا معزو لاق مث ادحاو امهلعج ىزملا اذكو ادحاو امهاعش برذهتلا ف ه ركذ دقو

 دما اذه هكلدح ىور دقو لوالا ديؤيام فنصملا مالك ىف اسرق قايسو ىهتنا نانماامهنا

 كح عناب ىئقللا بهو نب ةرم قا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا عم تيك+) لاقأ ن1 هدتخ ريك ادهشإل قانيلغلل واشؤيا او

 ىفطصملا ىا صاف ىلعي ىا 6 ركذو نيثيدحلانيذهنم اوحنركذو ) رفسريس ىا ( ريسمىف

 | امياطكتو نترعص نيئلخا ىلإ ةيييقلا رءاغشت و :ةلمهأا لادلا: رشكو 5 )| فب 6 نيتبد 1

 ىزاحلا ل ساقو انممتحا ١ ديف 9ايام 11 نوكسف واولا تب ىنمشلا

 | 6 نيتءاشا ةياورففو )ل ةع مصلا يذلا ىف هتبار اذكو ثينآتلاب ىزملا ا لاق اتلاؤ
 وهو ةزمهلا يكن ةدغل ىف طبضو نيسدو ىنعع ةدودمملا ةحلا نيشلاو ةزمهلا جمل

 لاق ىلا ةمسن نيتحتتا 6 ىنقثلا ةملس نب ناليغنعو )) ةغللا بتكىف امل فلاخم ماق. قبس

 ىنلا ءمماق ةوسن رسشع هلو فئاعلا دعب ماسا جدنا نعلا عش اذه نالغو يفق

 هلا ىلا زامل ءاهقف بهذف نهرئاس قراشو اعبرا كسع نا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 دفو نمت وهو الوا اهحوزت ىتلا عبرالا كسمي نا ىلا قارعلا ءاهقفو ءاش م اعبرا راتخم

 | هل لاقف كيلا بحا كدلو ىا موب تاذ ىرسك هل لاق بيحت هعم هريخو ىرسك ىلع

 ( نالتغ»)
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 0 1: انوار قادم اكئادلاو ا رييسإوس 7 وب رك فاس لرعوملا كلت

 مهيف هكا الأفق قف متناؤةامكملا ملك نتا ةهالحزئمااكتلا !ظهل قا كالاس مز

 قولا غالف ناكو 5 و نكدالا نمال ربلا ن 4 ادذ_ه لاق ربلا زيخ لاق كٌؤاذع

 ىو قيام وحن ىا 6 هلثم )ا هنع ىلاعت هللاىوضر باطخلا نب رمع ةفالخ: رخا ىف

 هللا كض ؟ارتلا" عاف ءاؤنم 301: نشؤرأ)ل اه هكا رثفاواههغ انا نت ىلا( نارتو مو

 وظاو ( ةرم ن ىلعي نعو ) هتؤزغ ىا نينلا خب ( نينح ةازغف هلثم ماسو هياعولاعت

 ركنو) مهضعب مهوتاك نانثا ال دحاو اهىا 6 اضيا ) هما هو © ةبايسزبا وهو ) هوبا

 ماسو هياعىلا#ت هللاىلص هللالوسر نم 0 تاداعلا قراوذ نه ىا 6 ءايلثا ) ىلعن .ىنا

 (ةرمسوا) ةك ىمس هنو ةاضعلا رش نم مظ مظعر جت ململا ةدحاو نونتلا» (ةلط نإ ركذف
 اوداراو حارمشاا هررق اذك ىوارلا نم كشوأف ملا نيت اطر ءاهناو ميلا مشب اهنا مدقت

 || ملطلا رش: سن نم صاخ عون ةرمسلا نا نهظالاو ئندملا داحتا عم ىنملا ةياور ىف كشلا
 هن“شلا يا"( هن تفاطاذ )امه كاوا اهلهيادتعاا ىأ1(تءاح نب: قتلا نآوكا نا نامسحاو

 ىلاءت هللا ىلع هلوح تراد ىا هب تفاطف ىْطدلا لصا ىفو سوماقلا ىفام ىلع هسراقو

 ىا 6« اهنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلذ هللا لوسر لاف اهتيئمىللا تعجر مث )ل م اكو هينالع

 ا 9 تالاف اولقذ اد 16 ىلع ملست 3 ]افلا ا( او 2 ا دا

 لاذلا خو ذود #زيئيأ“ (دنطتا )ل نيزشلا دنع ىا 6 دوءاسن' هللا دنع تيدحىفو )

 0 هيلا مهنايلا ا( نلعب ملسو هيلعىلاعت هللاىلص ىنلا 2 تملعا أ قونلااو

 ديل عاما أ تانواب قيال 6 ةرج , همالكلوا هتءارقل ىا هل اوءمتسا:ةلبلا ) اهدل

 مهروضح قفتا امناو مهيلع ارش لو مهريمل هنإب جيوات هيفو ىلدلا لاقننسلا ضعب ىفام ىلع

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ههحوتب حرصت تن هلا هيفو ىهتلا هتءارق تاقوا ضعب ىف

 00 نايتاب ءاما هيف من مهيدل هآر امم مهروص ضعبب ريم>ادقو مهيلع ةءارقلل مهيلا

 نع ءالعلا ظفالا لقن ( دوعسم نا نع دهاحم نعو ل ءادتنالا لاح مهروضح ىف

 2 ئا؛ عاش .دحلا 52 رووا دنع هنأاف ةريضضم الو لسرم هلا ةعرز

 هذهلاقل ماسو هلل 1 هللا لص هللالوسر كناب ىا 6 كلدهشي نم اولاقنملا نا ث افنا

 امكهسالا : ةلدككبقأو !الللا' وكلا اللا ةتفت .( غرار خل اكرر »غوت ياللا ىلا( وهلا

 اكل طاوس ودك اللا ناب مزج ثيح ىناسملتلا برغاو مضلاب اولاسعت ىف ؟ىرق
 لحم نم ىا © اهقورعر تءاخ ) كما ص ىدنعنه ىبلطاو كماقمنع ىلا ىفتزا ىا

 ضو ةعقعق عمج ةماثلا رم 7 ىلوالا فاقلا حدب )1 عقامق 0 اهةورعل ىا ( اهل ) اهلودا

 دوعسم 0 دهاحم ىا )ع رذو) هدأ حاللس ن ةأتوط هل عمسإ هش ةكرخ ةءاكح

 ناو“ مروصلا قاما انتم لاب نانيظان ااا (هوحنوا ) هاتف ئناة(الؤالا »تذل نذم )

 نئدصملا ا 6 لضفلا ونا ئضاقلا لك 7 نمأتق لوالا اهئاكمىلا اهعوجرو:ةداهسعلا
 نسج ف طب اسم كوع مج دمج دع صو دع صج مو علوع وجو حج سا يعم دعس ع صج تعج عسسل دج م د سمس سس عسا 7 جس تس عج سل وس ا



 سي ٠.١
 بيبرتلا ىعار 6 ديز نب ةءاساو ةرمن ىلعيو دوءسنباو راجو ةديربو رمعنإا اذهف )

 هماضا مدس نا اذه ىلع هقح ناك نكل مهتباور بسح ىلع لب مها م راشعاب ال مهني

 نب سناو ) هلوق مث ةعبرالا ءافلخلا دعب ةباحصلا لجا وهفالاو دوءسم نبا ىلع ىلعيو

 ىا ( مهريغو ) هلوقو مهنع ىنأيسامىلع ءانب 6 سابع نباو بلاط ىبا نب ىلعو كلام
 فالتحخا ىلع ورمعوا رمع مهنمو انهنيروكذملا ةمثالانم قححا نباو كروفنباو نساك

 مهلع اهاورو اهات وا ) اهانمم رابتءاب ىا ( اهسفن ةصقلا هذ هىلع اوقفتا دق ) امه

 هذه وشأىف ىا ( اهراشتنا ىف تراصف ) ةئرلاىفال ةدعلاىف ىا ( مهفاعضا نيعباتلا ند

 ءاسفلا مضب 6 كروف نبا ركذو ) لؤالا اهلاح ىلع ىا ( ىه ثردح ةوقلا نم ) ةصقلا

 ىعو ( فئاطلا ةوزنغ ىف راس مثسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا ) رهظالا وهو عنميو فرصي
 لالا نم ىان (اليل ) ,نينخ ودير ىحلدلا لصا ىفو نينح ديو حفلا ديب. ةنماثلا ةنيسلاىف تناك

 مونلا لوا وهو نيتحمت نسولا نم ةيهشم ةفص ةلمهملا رسسكو واولا ع © نسو وهو )

 وه لب موناا ىف قرغتسع سل ىنءماو ةدعلاك ةنسولا اهلصاو ةنسلا هنمو هتمدقمو

 هل تجرفاف )رئاسوهو ىا ( ةردس ) ههجو ضرعىف ترهظ ىا 6« هتضرتعاف ) ناسعن

 ريغنم ىا ( نيقاسىلع ) ةرجشاا كلت ىا 6 تيقبو امهنب ) زواج ىا 6 زاجىتح نيفصن
 ىا 6« كانه ) ةرجشلا كلت ىا ( هو ) ةخحن ىف مك اذه ىا ( اننقو ىلا ) امهل مايتلا
 تسيلف اذهاننامز ىف اماو مهنامز ىف تناك اهلعاو تاق 6 ةمظعم ةفورعم ) فئاطلا قي رطف

 كلر اك ( لنا ثايحت ) ةريعشلا ةباجانم نكذام ليئقنفرو ىا 6 كلذ نمو.)إ ةرؤهشم

 © ءارو للسو هيلعىلاعت هللاىلص ىننلل لاق ليربج نا ) هنع قهدلاو ىرادلاو ةجام نا
 '0 0 شوب دك و عا( لب ردو 0 ناين و ةالصلا اهيبلع تلا ليزي ىءاو دقت عا
 ” الخ قع وزنا وزة يح لعب ةمالاع أ 6( يآ كيد! نا ربحا 3لاقريمش نم قاج ةملاف
 ' الط لطف ف يلق قيلعالا ند درعا نمدةا نك نا: يجارما ( عهنلاك )

 ىنعملاو ف ناكىذلا ىا © ىداولا ءارو نم ) ةساك ةديعب ىا ( ةرجش ملا ملسو هيلع ىلاعت

 ( رولا كلت عدا 2 ليقلا اذه سكع لمتحيو لير ىا ؟«لاقف ) هفلخوا همادق نم

 ض مك © لاق هندب نيب ) تفقو ىا © تداق ىت> ) هيلا ىا 6 ىثمت تءاغ ) اهاعدف ىا

 عوجرلاب اهرماق ىا اهناكمىلا ةخح ىفو ةيضسىف ام اهتبنم ىلا ىا 6( عجرتلف اهرم )

 © اذهون ىلع نعو )) اهلاح ءادّسسا ىف ىا هيف تناك امم ىا © اهناكم ىلا تداءن ) اهلحملا

 ىا اهيف ةخسنىفو هيورمىف ىا ( هيف )ىلع ىا ( ركذي ملو ) سنا هاور ىذلا ثيدحلا ىا
 وبا هاورامىلع ماسو هيلعىلاعت هللا لص ىنلا ىا (لاق ) هفلب ىنعي (ليرب>) ةباورلا هذهرف

 اهتمن ةلج نمنوكيو اهببسب ىنعنزحلا عفداو اهب نئمطا ةزجم*ىا ( ةبآ ىنرامهللا ) هنعميعن
 ( ركدو ) هتءاجن ىا ( ةرجن اعدف اهدعب ىبذك نم ) نزحا الو ثرتكأ ال ىا ا
 )َ هموق نونكت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هن هنز>و )نونا ثمادحع لتمر نعا (هلثم )ىلع ىا

 هت تس سس سس سس يس وس سس حج رس تس 22 جر ع م ص ص جو 2 و وج ل سم يحج جحا يح وم ووحما

 ا



 هت 1 ١

 | ثيدحىف قدس تلق ناف هبر ةاضرمو هند مال هنزح ناكف هلام ةلقو هلاح قيضلال ىا

 هنزح نوكي نا زوال ماسو هيلع ىلاءت هللا ىلص هنا لاق ميقلا نبا نا ةلاه ىبا نب دنه

 لما“ نس انس اةتفلا اننا نان كتان هدرا ادق لانك ازا ار انكي "زو

 زاول مهيلع انزح نوكي نا مزليال هموق برذكل هنز> نا ىلع رافكلا ىلع هنز>نع

 | ىا عقرلاب 6 هبلطو) هيلع بذكلا وهو هنم موصعم وه امم هيلا هوسن امل نوكي نا
 | ىأ © هلال ) هتح ةماقا وا هتما ةماقتسال ىا ( مهل ) ةزجلا ىا 6 ةيالا ) هؤاعدتساو

 |( ركذو ) هتيوطقو ددرت مدعو ةتقرعموف هنيقا لامكل ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلع ىبنلال

 للام ةلابتإط ىلا نأ )كاما نأ 52 مهدها (ماوز 100-و قازادلا ماما اذ( ودلال

 | ىلاعت هللاىفص ىنلا ةعراتطب قالي زا 17 نبا وهو ءارلا مهب ( ةناكر ىرا ملسو هيلع .

 | ىدابا زوريفلا هققح اذك هت صىف فات بونم ريغ ىدنكلا ىرصللاةناكر اماو ملسوهبلع
 | تءاح ىا 6 تتآف ) ا_هبلط يان( انلهامذ ةرشىف ) ةزجلا ىا ( ةيالا هذه لم )
 / ىا ( نسحلا نعو ) اهل ىلا ىا 6 تعحرف ىمحرا لاق مث هيدب نيب تفقو ىت> )ا هيلا

 | .مهناو) مهضعب ىا ( هموقنم هير ىلا اكش مالسلاو ةالصلاهرلع هنا ) السر ققهيلا ةياؤرب
 هن ملي 0 ةنالعن ىا (18:1لاسو) لتتوا هجارذلاو ا هنو هرب 'ىا(' وقوم
 ىا ةل-ةثملان» ةففخم نا ( هياع ةفاخمال نا ) اهبس هبلق نكمطيو اهم هملع ديزي ىا

 | ىنءلاو ةيلوعفملا ىلع بصن اهاحمو ةيردصم انه نا نارهاظلاو ىجلدلا هركذ اذك هنا

 هلأ ىفو لوعفملا ةغيصب ( هيلا حواف ) هيلا مهتيذا لاصيا نم هيلع ةفاغا مدع اهب فرعي

 ئداو ا اك دعي تئانا ) هلا هللا ىحواف ىرخاىفو لعءافلا ةفيصب

 نو هو ع 1700722459 4 رفا وأ ةودتسما ناو نيل و كسل ا

 ارشيف راطلاو ىلا شتل لن ياو جنز كانا نادملا "نق" لق زاالا مربح قلاع
 ا( جي عداف هلوق هيلع لدي امك هفسعت لب هفلكت ىن2الو ىهتنا بلطا وا

 مور ولا: عاؤفرمت ةنااللع ايلا ناقرا كلانأ] نست قو( كتابا المغوار
 ىا ( اطخ نضرالا.طخم ) اسهنم نصفلا ا ( ءاغ ) ركذام ىا © لعفف ) ةفل ىلع

 هماما ىا 6 هدب نيب ) :فقو ىا ( بصتنا ىتح ) هلا نامالاىف اهرئاب اقث اهقشب

 ىنعملاو ىنبملا ههج ن٠ هتبارغو سبح هلو بصتنا رسف ثيح ىناسملتلا برغاو همادقو
 ىلع ىا 6 تئئج معجحرا هل لاق مث ) هيدل ُاَش نامزن٠ ىا 6( هللا ءاشام هسبخ ) ىنذال
 تملع براي لاقف ل هتبنم .ماق ىت> اطل ضرالا طخي ىا 6 عحرف ) ةداعلا قر هجو

 ةإوَش ةديزلاهذهىلا راشا ةدريلا حاص ناكو ةي.الامذه ىلكتءارا دعب ىا ( ىلع ةفاخمال نا ظ

 مدق الب قاس ىلع هيلا ىثمت # :ةدحاس راجثالا هنوعدل تءاخ

 مقللاىف . طخلا عيادي نم اهعوررف .© : تيتكام اؤطس 'ترطس امناك
 ن.دح داس قهدلاو ىلع وباو رازباا هاور م نسا ىورم نم ىا ( هلماوحنو )



 سك[ 07+ 1س

 صاسعلا نبا ىا ورمعنع .ةخعس ىفوباطخلا نبا ئا ( هنع ىلاعت هللا ىضر رمحنع )|

 ملسو هيلع ىلابعت هللا ىلص ىنلا لاقو وا هيومن ىا ( هف ) امدحا ىا « لاقو )
 ىا ركذف ةضسن ىفو 6 ركذو اهدعب ىتذكنم ىلاباال ةبا ىنرا مهللا ) هلوق دعب هناعدفف

 6( سا.ع نانعو )2 نسحلا هاورام وحن .ىا 6 هوحن ) ثيدحلا ةيّن هيف فلتلا ىوارلا

 ىبارمعال لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا / قهيبلاو ىعرادلاو هخيرات ىف ىراخيلا هاود اك

 ةمجيملالاذلا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب 6 قذعلا اذه توعد نا ) ىربخا ىا ( تارا

 ناديعلا ىو خعيراعشلا هذ ر .ىذلا قدعلا دوع اا دلتا نه هيف اع نوحرعلاىا

 ىقياغاو: :رلضاللب ا ا( هيغل دنا نهال [بقلك ةلزلا جفلاب .قدعلاو ريسلا اهيلع ىنلا

 عرشف ىا ءازلبو نبلكيلو فاقاا مب «( نفت لمع هاعدف من لاق هللا لوسر ىنا دهشتأ )

 لأقف ) ماسو ةيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىتا نا ضان ىتح ) هدل اهجوتم هيلا ْش

 اذه ني هعماحىف هحرخا ىا ءارلا ديدقتب ©( ىذمرتلا هحرخو هناكم ىلا داعف عجرا

 هتياورل امهنب عمج لبقف حج نسح هريغو ىحلدلا لصاىف عقوو ( ع“ ثيدح

 رابتعاب هزيغل عم هتاذل نسح وا هتسح ىرخالاو هتح 3 امهسدحا نيّقنرط نم

 ةيح قي نسح وا هتاياور دضاعت

 م لصف جس

 هذه ) ديؤيو ىوش ىا داضلا مضي (دضعبو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هلعذجلا نينح ةصقىف )

 ثيدح ل راخالا ديس ىلا اهئدحمو راجثالا مالكىفةدراولا ةّماسلا ثيداحالا ىا ( رابخالا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيدل ةاكبو هيلا هقوش ىا عذجلا نينح ةؤسن ىفو ( عذجلا نينا

 لاح هيلع ؛ئَتن ناكو دجحتملا دمعنم ناكام انه هب دارملاو ةلخلالصا ميلا رسكب عذجلاو

 ( روهلشم )ل هانم رابتعاب ىا ( هسفنىف) اذه هثيدحو ىا 6 وهو ) ةصقلاة يش ءيعسو ةطخلا

 ماسلا راما, ميج ونهم ا( 3: ىو: ) للملف ارفع فا 6 ل تتنم) تفليسلا دنع ىا

 هدارفناب ديفملا ىداح الا ثيدحلاقيرط ىلع علظا نا. ىبطقلا ملعلا ديغ ىا ( رتاوتم )
 رئاوتلا هب دارا لاق ثدح ىناسملتلا دعنا دقو رئاوتم هنا هريغ لاق اذكو ىلحلا لاق ىتظلا ملعلا

 رهظا لوالاو عطقني نا ريغنم ضعب رئاىف اهضعب ءاح ىا بتكلا ترئاوت لاق ىوفللا

 هراو> دهاشنم ةرثكل رتاوتلاب لوقنم هنينحو عذملاراوخ ثيدح ىليهسلالاق دقو ربدتف
 فصملا هنيبام هببسو ىهتنا دحا هركس ملف هرغنم هعمس وا كلذ لّقن مهلكو فاخلا نم

 ةىسلا ملا نم ىا.( عما لها ) .هحرخا ىا ءارلا ديدشت, « هجرخ دق ) هلو
 ةياوصلانم هاورو ) ةيزخ نباو نابح ناو ملسمو ىراخأااك هباتكىف ةدراولا هتاياورف

 ( مهنا قالب يلا ةايفيختنللل رثك اوا ةثالث ىا حتت و ةدحوملا رم 0 ع ةئش

 ىفاشلا هنع هاور دقو ةياوصلا ًأرقا نه( ظازولا نمت ةرشع مهو مهضعل ىأ

 ( نباو )



 معك 0س وس

 لو ايشببوو نيالا لبا نايبعلا (ءاب(ر نيل ايقبغا كرار اج رول | قيلجل )ذوي مال اذ ةجيلم كاك
 ىذمرتلا ىف هثدحو مالسلاو ةالصلا هيلع همداخ وهو © كلام ني سناو ) هثدح

 نا ىا )ع سابع ثا هللا ديعو 0 رك نا نم رهشا وهو 4 رمح كا هلل دعو ( هلو

 اميقيتغا لات دلل نضر( ىوعاسلا 4 هايس( نت لويوو ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا مع

 ريغصتلاب 4 ةديرو ) ىرادلا هنع هاور )2 لود ا دعسوبأو ( ناؤئشلا هاوؤر هئدحو

 ديدشت ( بلطملاو ) قهينلا اهنعءاور نيئفؤملا ما ىاب (ةملس ماو ) هركذ قبس دقو

 راكب نب ريبزلا هنع هاور دقو حلا ةماسمنم وهو واولا ح#ب 6 ةعادو ىلا نب ) ءاطلا :

 رابتعاب هريمض درفا 6 ثدحي )ل مهريغو نيروكذملا عيمج ىا ( مهلكرل ةندملا رابخا ىف

 كمدخَتلا نار ىف]ةفاتخع مهظافلا تناك ناو ىا: 6 ثيدحلا اذهىنمع ) نوثدحت ىا لك ظفل

 هافانا ىا )ع ع نسا ثاددحو قفماتلا لاق 0 ىنعملا ف راوتلا لصح بما اذه ىلعو

 ىا 6 روسملا ناك) ةصحص ضن ىف ام هللا دنعنبا ىا 6 رباح ) لاقو ةخسنىفو.6 لاق )
 مسا هناف لس وع 5 عودج ىلع افوةسم 0 ىوبتلا روهسملا وهاوبهبتدملا نسم

 ىنلا ) ناكفب ةيضناب يفوح( ناكفلولا اميين ا ىلاقت اذلئا ايكو, قاع مث مع هاني مث سنج

 ةارما مالسغ هل هعنص دقو لوهجملا ةغيصب © ربسنملا هل عنص املف )ل عوذملا كلت نم ىا

 أانوص عذجلا كلذل انع وشل ( تاحرد ثالاث هلو ةبانثغلا لئا ند هريسغ وا راصنالا ن

 لقاخلا ةقانلا ضو هدودمت قفا م ءارشع 2 معمق ةلمهم 6 )» دايغملاا تا

 9 عذحلانا كلذ ألا تحت حاطرو» اري غالان رثلا لغويا هولقع .ايباتستسا« ىلا[ول

 ماقم نع دعنلا برق هماللع نم سحأ الل ءاكللا هنمردص هقللا تت عولط لص ربنملا ملط

 عذجلا راخ رينملا ىلع دعق املف هلوق هو ىا © سنا ةباور ىفو ) ءاكتالا لاحو اند

 ماللا لدب ةيبيسلا ءاملاب ةخم-أ ىفو واولابو ةمجلا ءاخلا مهب (هراول) هلهاب ىا ( رولا )

 راتعاب ماقملا اذهىف رهظا وهو فلا اهدعب ةحوتفم ةزمهف ملا مضل ةئغت ىو ةلعال

 روثلاو ةرقلاو ةتاغيشا 5 عرضن و ءاعدلاب هبوص عفر اذا اراّو> راح سوماقلا ىف مارال ماع

 ىلا ماهسلاو ءاظلاو منةلاو رقبلا توصنم ةمجلا ءانلا مغب راوخلا اماو احاض

 ىاطاو ىهتنا ةياور هب ملعا الو روثلا حايصف ةففحلا واولاو ةمجلا ءاخلاب اماو ى زاهلا لاق
 معلا ودار (يلاتفلا زك نلف [يلافم رطبا 23 ينسف اذ والا عشنا دام ركل
 © لهس ةياور ىفو ملعا ىلاعت هللاو متا ةياردلا ىفو معا ميجا ةياور نا لصاخلاو نيهحولا

 ةهج نم نينالاو نينا نم ىا © هن اوار امل. سانلا ءاكب رثكو )) ئدعاسلا:دعس نبا ىا

 ماللا 3 وهو هتحرد ىف ةلونلا نم" ةبابحت نموا نيلطزملا ليس ةقدعش نع دعتلا

 ف م ا ا لظ ي ا  اا ا س اا وشل رس 2 تفييدششلاا لا 0 7
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 ةددشم ءاب مخ ةدحوملا عفو ةزمهلأا مخل الهو ىلحلا لوق هيلا ريسشبو ىباو 8-5 مسا ىف

 هريغو ىحلدلا هلاقريسفت فطع ( قشناو ) ققشت ىا لادلا ديدشتب ( عدضت ىت> )

 هيلع ىلاعت هللإىلص ىنلا ) هاثا ىا ( ءاح ىتح ) هقاقشنا ىلع رمتساو ىنءملا نا رهظالاو

 قايطو هللا نكس كري ىاب(©تكتف )+ ةئدل ال ةيلشت “ىلا 6 هنِبِلُع ةدن عضوف ماسو
 ىفاشلا ةياور ىف ىل دلالاقو هع.نمو باطملا ريغى ا.( هريغداز ) هيدر هقناع هنا اووف

 نيهحولاب ( دقف امل ىب اذهنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبالا لاقف ) بمك نب ىبا نع

 هللا نكذ ىلا اوعساف ىلاعت هلؤق هنمو ةبطخلا ىف ةغلملا ةظعوملا ىا 6 ركذلا نم ) دهب ىا

 ( هدم ىمفن ىذلاو ) سنا نع ىلغي ىبا ةياور ىفو ريغلا كلذ ريغ ىا 6« هريغ دازو.)

 انكي ىا 6 اذكه لزب مل ) هقنتعا ىا 6« همزتلا لول ) هتدارا ةضقو هنردق فرصتس ىا

 ( هللالوسر ىلع ) ربصلا ىلع دئازلا نزعل اراهظا ىازلا مضب © انز ةمايقلا موي ىلا )

 لاخلا بابرا ضءإ نم لاقنم نسحا امو 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد )ل هقارفىلع ىا

 مومذم هناف كيلع الا # اهلكنطاوملا ىف دمحم ربصلا

 ركذلاىلا برب ىتح ىا ( ريثما تحننفدف ماسو هيلعلاعت هللاىلص هللا لوسر هب سماق )

 1 7 نهج )"عموتلا عا 6 هنالللا ويصح قالك )نمل! نما سكن امو
 ةدعو هسا نغ ىور ىجنان وهو ةدط ىبا نب هللا دنع نا ىأ «..قةيحاو) قدعاسلا ىا

 همعودو ( سنا نع )ل ةتسلا ةممالا هلجرخا ةقث ةححوهو ةعامحو ةنييعزباو كلام هنعو
 ىاإ ( فةسلا ىف تلعج وا هرينم تحن تنفدف لهس نع تاياورلا ضعب ىفو ) هما نم

 ثينأتلا بستكاف ةلغلا عذج هنوك ثينأتلا هحو لعاو ىوارلا نم كش دجمملا فقس ىف

 قربلا لاقو ةيشخلا داراف تنقدف قيرط ىفو لاق نفدف ىناسملتلا لصا ىفو ةفاضالا نم

 هريستم تحن هنقد لعاو تاق هنينحو هب نمؤملا مكحىف راص هنال دامحوهو هنقد امنا
 عبرا ةنسناضمر نع ةلللوا قرتحا دقفربنملا اماو هركذ عامسنم مرحيالو هيرقىلع نوكل
 بمك نبا ىا © ىبا ثيدحىفو )ل ةبيصم مظعا نم سانلاىلع كلذ ناكو ةئاقسو نيسخو

 هنا ىفانبال وهو (هيلاىله ملسو هيلع ىلاعتهّللا ىلص ىلا ىلص اذا ) الوا ىا © ناكف )'
 هديدحن ىف هعيسوتو هديدحن ةدارا دنعىا 14 رويسملا مده رئاملفهيلع دمتعي ناك هتطخ دنع

 ةحايا ماياىفوا ةءالل ةعسوت ةلقاا ةه> نم هيف ديزيل هنعملاعت هللاىضر ناثع ةفالخىف وهو

 اذك 6 ضرالا هتلكانا ىلا هدنع ناكف ىبا هذخا )ل ةثالثلا مايالا دحاىف ةندملا ديزي

 هيلا تفرضاو اهلعش تيمس ةضرالا اهل لاَس ىتلا ةبادلا اهب دارملاو يلا 3 _ئسسلا ىف ١

 ١ دعا ىلا 2 مل, ةاشنم 6 ان لف الا باه ربل الايبان قالو هيا

 اناتفو اقاقد راصو ىأ ةقوف ءاّف ءافف ءارلا مغ «:اانيةنتاع يوتا مميش هل .دحلا ٍ

 | ادا يتلا اطل تقول ةيجتاا ف انك ضرإلا فك! نإ كاكاوق ىلطابلاو
 (روكذملا)



 "امو ع

 ةباد 0 هاتحرالا هشو دوا دبا اعق لوطم وهو نا ثربدح ىعا روك دملا

 حيحصت ىلع لدي اذهو ىهتنا ةالصلاىف ةجامنبا نأسىف راصتخاب وهو بشحلا لكأت

 قادنع ضرالاهتلك انا “دعب هرينمتمن هند ةياور لمح نا ىتذيو فقةسلاىف هلعج ةياور

 2 هربثم تحنام ةيسانم نسحاامو هقرمثو هثناهم نع هلانوصو هقرفتنع هلظفح

 هضور ىف لذاد هضوحو هضوح ىلع هريئمنأف هركش ماكو راكم ماود لوصحل هربق

 ةدودمم ءارف رسكتو ءافلا حتفو نيسلا نوكسو ةزمهلا رسكب ( ىنئارفسالا ركذو )

 صهاظلاو نيثاي نب نوب ة>سن ىفو ناسار>ىف مجعلا ىف دلب ىلا ةيسن ءانق نوف ةزمهف |

 ىلا هامد لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلانا ) دماحوبا هنا لمتحبو قحساوبا هب دارملانا |

 امدوت' هقنتعا ىا 6 همزتلاف ضرالا )١قشيىا اهرسكو ءارلامغب © قرم هءاخع هسفن |

 اهعوجرل ةدحاو عذلا نينح ةصقنا لصاحلاو : ( هناك« ىلا داعف هيما مث ) هنم

 بجوملا رياغتلا ههاظامت لاوقالا فالتخان م اهظافلاىف عقوامو ل املاىف دحاو ئيعم ىلا !

 ةديرب ثيدحىفو ) لاا ةقيقحم مل-ءا ىلاعت هللاو لاحرلا لوقت تواسفن نث لاكشالل

 كدرا تّنش نا ) عذحلل اباط+ ىا ( سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ىت»ي لاقف

 هنباك الو# ريصتنال.ق كلاحىلءالوا ىا ( هيف تنك ىذلا ) ناسلا ىا ( طئاخلاىلا

 تيثلو ( كقوىع ) كلج ىا لوعفملل ءانيلاب زوو لعافلاةفيصب ( كلشي ١ هلوش

 مترو ىا ةحوتفم ميم ديدشتف حتفف مغبو مضف ن وكسف حافب ( لمكيو /) كالوصا لحىف |

 قرو ءاخلا مهب 6 صوخ كل ددجيو ) كترطف هياعام ىلع كتقلخ ىا ( كقلخ )ب

 ةدوعوملاى١ ( ةنخلاىف ) ءارلارسمكب ( كسرغا تئثشناو ) ةثثملاب ( ةركو ) لختلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هل ىغصا مث ) كرمت ىا:6 كرمت نم ىلاعت هللاءاياوا لكأبف )
 هيلع هدرب امم ىا © لوشإام عمتسإ ] هيلا هةسار برقو هعمس هل ىقلا ىا ( مسو

 ( نوكاو ) ةمعنلارادىف ىا ( ىلاعت للاءايلوا ىنه لك أف ةنْملاف ىنمرغتلب لاقف ١

 ىنتاالو قتعاالو قاخاال ىا ماللاو ةزمهلا حّتشب ( هيفىلباال ناكمىف ) اتبانو اًنباث ىا

 ةزمهلا مومضم نآلا اهيلع تفقو ىتاا ةخسنلايف عقوو ةزدهلا حتشب ىلبا ىلحلا لاق

| 

 هدانساب حرصام ىلإ ىدعتم هالبا نم الوهجم نوكينا حصي تاق حصيالو ملقا
 ىنللىا هلريمكلاو هبرش ىا 4 هيل نم 0 عذجلا مالك ىا 4 ةعمسأ 0 سوماقلا تبدحاص

 95 قش عذجلا بافلاق امهنع ىلاعت هللاىوضر رمع نءا هعمس نممو ليق مالسلاو ةالصلا هياع

 ىلعتم زج واتاءق ىا (تاعف 0 هيلع ىلاعت هللاىبص ىلا لاقف ) قامشلبلاهةركذ 'كلذدعب

 ءاقلاراد راتخا 2 مالسلاو ةاللصلا هيلع ىنلا ىا » لاق 0 دوك تس ىغ وا لعفلا اذه

 ىب ) ثيدحلا ىا ( اذهب ثدح اذا ) ىرصبلا ىا ( نسحلا ناكف ءانفلا رادىلغ

 ةيشلاو ةقرلا لهانم تسيل انهئاذ دحىف اهنوك عم ىا ( ةبشحلا هللادابءاب لاقو

 نتجت 1مل ا هتحسن تق سو هيلع ىلاعت هلا ىاس للا لوسر ىلا ل ليمت ىا نون ديدتف رسكق حتفب ( نحن )

 220 6 ىراقلا ىلع )0)
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 امو لايك ملابس .اهرنف مللو هيلع ىلامت هللا ىلع ىبثلاةناكمل ىا
 نم لئاقلارد هللو 6 هناقل ىلا اوقاتشت نا قحا مث'اف ) اسهناكم نم دعبتملا هناك«

 لئاضفلا لها

 ىدهت هل مالسلاءادهال تناكف ©: هيح تاداخلاىف ىت> قلاو

 ادقفلا دحت ذا مالا نينا نأف « هدنع بطخي ناك اعذج قرافو

 ادجو هلت نا ىلوا نمت اما « اذكه موقاب عذجلا هيلا نحب

 ادعب هل قطن نا ءافو سلف * ةعاس دعب قطب عدج ناك اذا

 هللاد.ع لاشو ( ريغصتلاب 4 هللا دع نب صه>ح راح نع ) ىم ىذلا ثبدحلا ىا )َ ءاور)

 صفح هناو لوالا باوصلاو هللاهبع نب نفعح لاّشو ىلاخلا لاق ( صفح نب

 اهريغو امنهنع ىلاعت هللا ضر ةررهناو هدح نع ىوري كلامز سا 0 هللا دمع نب

 ىمتنا هال> نه اللا عامسلا هلت اال متاحوبا لاق ةعامجو ديز 27 ةماساو قحسا نإ هنعو

 ئعوزلا ةرمع ىلان ا ىلّوم ىلا ىا ( نعاو ) ىراخااىف رباح نع اده هديدحو

 ةعرزوا هّشنو نكي ةلاهج هيفف دحاولادنع هدلو ىوس هنع ىورام نازيملاىف ىهذلالاق

 ىراخبلا جرخا دقو ةلاهجلا تفتنا دحاو هنع ىورو قثو اذا ناطقلانب١ لاقو

 | ىبأ كلامنزب نونلا ميار ةمحملا داضلا الكاس خيا حام 4 ةرضنوا و ( نعال هدو

 | دج اهلا لاو فوعَو ةداتق هنعو ديهس ناو سابعنا نعو السيم ىلع نع ىور

 2 07 ءاينلادت 2# ةطقنس ةرمصل وا ءاقلاب ق الا اهيلع تفقو ىلا هدعسنلا ىف

 اناث نع وش هل سلو ىرافع ناك اوهو ليمح همساو دحاوربغ ةرصرانا ملعاالو هفرءنال

 سابعنا هالوم نع ىوريرغصتلاب (بيركو) قلو نادص وهو كبك حاشإ ةخعسن قو

 ه.ديرا ( اص وباو ) هوقثو ةفئاطو ةبقعن, ىمومو هانبا هنعو ةعاجو ةشئاعو

 ( نسحلا كلامزب, سنانع )إ) قس ىذلا ثيدحلا ىا ( هاورو ) مدت دقؤ نامسلا ناوكذ

 ن.انعهاورو)ل هركذرسص(غ( ةحاط نان قحماو 0 تبان همساكوهو (تبانو) ىرصنلا ىا

 ا ىور 0 ءاك ةيتحتلا ديدشتب ( هيحوباو ) نيعباتلا مالعا نم وهو هآلوم ىا ( عفان ر مع

 ىناسمل:لالاق هركذق.س ىذلاوهو (ةرضن وباهاورو) ىلعنع ىورةي>وبا كانهو رمعنع

 )أ داضو ة هحو# م نون هباوصو ةلمهم داصو لف-ان 0 ةدح وع لصالا نيعضوملا ىف وجو

 مدقتملا ثيدحلاايور ىا لادلاديدشتب (كادولاوءاوإ ى اطنالاو ىلحلادنع اذكهو ةمحعم ظ

 سا.عن |نع) روك ذملا ثيدحلاى ور ىا ميا ديدشتب 6رامح ىنانب رامعو ديعس ىنا نعر) اهالك |

 ديدشتب (سابعو) مالعالادحا ىندملا جرعالا رانيد نب ةملسوهو ءازلارسكب ( مزاحوباو

 ديزن ريثك و)هيبانعىا ( دهسن. لمنع ا هالكىدعاسلا دعس نبا ىا(لهسن.!الةدحوملا

 اهلاعوو سم ىخاقوهو (ةدبرب ن هللادنعو ) ةعاد هارت !ىا( بلطملا نع ىليالا وا ىملسألا
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 | نا ىا ) هسانع ل هنطل مظعل نط وبا هتينك امهيف ريغصتلاب ( ىنا نإ فام هان ع 2 ا

 هارتاك ثيدح اذهف هنع ىلاعت هللاىضر ) فاصملا ىا ( لدةلاوناىغاقلا نق ) بعك نب

 ْ هاورو ) هقثلاو طظفملا بايرانو ىا ( ةحصلا لها رث ه>رخ ةذءساىقو ( هجرخا

 مدسعلوا نامل ىا ) هرك دنا ند للا ( نامدنم 0 مرد وا مهياع ليا

 ددعلا ادهن م لقا عمو ىا 14 ددعلا اذه نود نكءو 0 ارايركقالا مدعأ وا راضحتسالا :

 0 3 ّ : ؛ ْ
 اهفيضحت روحو ةدح وألا كب لشد 1 تملا هللاو 0 هناء قاعّسام ام مكاو هناشنا مشا ىا |

 14 تاوضلا ىلع 0 هدا.ع ند ءاش نم ىا ْ

 يك لسن رج
 اهتلجحوا اهتبَشب ىا ( تاداملا رئاسف ) هلوعق 1 عذجلا فم رك ناوي 6 د8 نحس 3

 ةقاعلا قرذ>ىفو برقا ةرزدمملا كإبرذ وسمت تاناويلا نم 35 رق م ا تانا.نإا ريع ند |

 انثدح ا دمحم نبا ة>سىفو ( ىميمتلا ىسيع نب دم هللادءعوبا ىضاقلا انثادح ) برغا |

 ىنادلاو ردعوبا هلزذا ةدحوملا ريكو ميلا مشب 6 طبارملا نب دمت هللادبءوبا ىضاسقلا

 ةدحوم ارسكب ( ىسباقلا نسحاوب اان مساقلاوبا ان )ل ةحوتفملا ماللا ديدشتب  بلهملا انش )

 انيدح )حيحصلا بحاص( ىراختلا انادحاربكيو ءافلا حش ( ىرب رفلا ان ىزورااانثدح ) ا

 هناق هدج ىلا ةيدسأ ريغصتلاب (ىري زلادجا وبا انثدح ) هَ وتفملا نوذلا ديدشش 2 ىنثلانيدمح آ

 لاق دسا ىنءا ىلوم وك لب ماوعلا نب ريزلا دلو نم سدلو ريبزلان: هلادبع ندمت ظ

 ساوينبا ىا ( ليئارسا انث لاق ) ىهدلاءوصي ناك رخالاقو هنم ظفحاتيارام رادنن ]

 ١

 ظ

 ىردملاز | هفعضو هريغو دجادهقثو مالعالا دحا ىفوكلا ىعيسلا ليعمسا قحسا ىنانءا
 ةئا نم ىملسلا باتعونا رمّتعملاز ١ ىا ( روص:هنع )) ةتسلا ةمئالا هل جرخا هريغو |

 ىا 6 ميهاربا نع ) نانايفسلاو ةبعش هنعو بهو نيديزو لئاو ىبازع ىورب ةفوكلا

 ( اكد قل لاق هنع ىلاعت هللا ذ رد وعس:نءانع) سقنااىا (ةمقاع نعل ىذتلاديزب نا

 ( لكؤي وهو ماعطلا حيبست عمسأ لس و هيلع ىلاعت هللاىلص هعم ةباحصلا ريشعم ني ىا

1 

 تامالع نم وهو ىراخبلا ةياور نم تيأراك ىذاقلا هناسدق اذه ثيدحلاو ةيلاح ةلح
 ىلا هركذ حي نسح لاقو بقانلاف ىذمرتلا هجرخادقو ةداعلا قراوخو ةوبنلا

 اك ناك اسيا هل ةياؤو فضا قطبا ساق وا ( هرعت كنة ع ةياؤ ل[ حضن نو
 (هحيبست عمست نحو ماعطلا لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر عملك ًانانك ) ىذمرتلا

 سنا نعو ةخسأىفو ( سنا لاقو ) لك أت ريمضنم ةيلاح ةلخاو ماعطلا حيبست ىإ
 ( ىدح نم افك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ذخا ) هحيراثف ركااسع نبا ىوراك



 ا حيمسللاانعمس ىد سو و هع 7” الاسف ّللارص قنا لاسم راق طش ( قو ةراح ليا

 نيدياىف) نعقو هدعب ىا ( مثنحبسف ركبىباديف) نهلاعضاو نهلوح ىا ( نوبص من
 رازبلا هاورام ىلع ( هنعهللاىضر رذوبا ) سناثيدح لثمىا ( هلثه ىورو نحساف

 نامعو رمبفكىف نحبسنونا) رذوبا ىا (ركذو) هنعىقييملاو طسوالا ف ىناربطلاو |

 ةكعانك ) ىلعزعو ةخدنىفو (ىلع لاقوإ ةددعتم ةيذقلال علو ( امهنع ىلاعت هللاوضر

 اهفارطاو اهتاهج ىا ( اهيحاون ضع ىلا جرذف لس و هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر عم

 ىوراك رخ ىا (ليجالو) رحش ةخسنىفو ( ةرحش ) ههجاوام ىا ( هلقتسا اف )

 قحسانبالاقنسح دنس ىذمرتلاو ىرادلاهاور 6 هللالوسراي كيلع مالساا هللاقالا) |
 ةولصلا هلع هنع ةرمسن راح نعو) ةوشاانم 0 ه.لع ىلاعت هللا ىلد هب هب ءىدبامم اذهو

 كيلع مال الوش ىا ىلع ل ا ناك 33 ارك نإ ١ ةلآ هب .اورىفو 4 فيىعال ىنا مالسلاو

 ىساقلاهيل!لامو م زكشلا رجيملاهلا لوو )ع دوسالا رحاها لق ( ملم هاور هللا لوسراي

 تادئسمللا ضعي ىق ىور ىل.يسلا لاق 1 رادل لباقملا رادحال ىنملا رحطلا هنأ لاقو |

 ىلع هللاىلص ىنلا لاق تلاق اهنا ( اهنعىلاعت هللاىذرةثئاع نعو ) دوسالا رجحلا هنا

 ظ 5 تش «( ص األ ) تع رش ىا 4 . تاعج ةلاس رلاب لب ريح ىف زاقتسا أل 2( سو هيلع

 ا 06 ىلع ردعش -- هديك ةخعسأ ىقو )»ع رحشال و رح ) روراأن . ءار ديدسشدلو

 ا .4 هذع هللا ىذر هللاد.عنء رباح نعو هللا ل وسراي كيلع مالسلا ل اقالا ُر راد : رهظالاوهو |

 ْ ةلقلاىا ( هلدحسالا رحشالو رح . نكيسو هءاعىلاعت هللا ىل<ىننلا نكي ) قهيللا ءاوراك

 | ةكتالملاكوا هلماللسلاه يلع يسون ةوخ 16 مار " الاو هيحتلاد و>ءسوا مالسلاوخ ظ035 ْ

 00 اذا) زَ ( قهيبلا اورام ىلع © ساعلا دك در ةلف هلعحم مالأ !| هيلع م دال ا 5 كنا 5 ا ا 2. مع 0

 ١ هللادنع مهو همت ىن ىا « هش ىلعو سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ) همعىلع ىا (هيلع |

 ظ هةعطق ا ف هطار ةدود هكمأ و مالو 4مومّصم مي (ةءالعإا مو لضفلاو هللادسعو |

 ةزءها هلو“ اى !دللاعش هلأش دعبل مثو راند ُئ وهسف ةدودم هزم ى دلالوقاماو ةدحاو ظ

 ظ معالاو ظل 4 ءانلا نمرسلاب) هشاو ساسعلل ىا (مهلاعدوز ةدودمن ةحوتفم

 ىهءاذه براي لاق ن اك ( هنءالمم مهايا هرتدك ) هلوق لوالا ديؤي و باجحلا ىنمع رسكلاب
 ملادبدشسب (تغءافإل هده قءالعإ مهايا ىرتسك رانلا نم 0 ىناونصو

 هتيتع ىا ءافلا ديدشتو فاكلاو ةزءهلا مغب 6 بابلا ةفكسا ) نيما ةملكب تملكت ىا

 نيما ) هيحاون عيجنم هبةقدحلا هناردجو ىارادجلاىنعي طئاح عمج 4 تيسلاطئاوحو )

 ظ طئاوطاو ةفك_سالا نم لك راتعابوا اربكمأ م هعوتولاردهتواادك ًاناما دارا نيمآ

 كد متاخ نيما يارا ىفو لعقاوأ بختسأ انعمو حتفلا ىلع قى رص و دملاب نيماو

 1 نيداعلا 00 رفابلا رج ىا (هعان 3 د# ناز قداصلا ىأ ( رفعح نعو) نيملاعلا

 1 ءاناق مسسو هيلع ىلا“ هللا ىلص ىلا ضم ا) مهنع ىلاعت :هللاوضر ىلع نب نيسحلا نب ىلع
 1 يش د وس حف هايم 1 وس ا دات اا

 0 لعامَح )

 بسبب ب حب يعبي جب بب ب +ببببببببببكللللوببججوجر١بببببجبجحصربجبج+>“>بعبببيببلرر 5ك
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 ةخلا وا ايندلا هك اوف نم ىا 4 تنعو ناو هنق ( ءربغوا فعس ند ىا 4 قيطب ليرج

 امهقبط نم واامهنم لكنم وا امهعومت نم ىا 6( عبودي هيدع ىلاعت هللاىلد ى هلا هئم لكاف (

 فئصملا هاور هنا كب تت اق هاور نم رداجل حي اال ناديك دع قرطلاى ام ف حب أ( ظ

 بهاوملا قتالطسقلا لاق اذلو هرك ذامل لصا هل ثن دحلا نا الولو نيثدحلا راكانم ماووهو

 ىراسلا حف ىف لخفلا وأ لغفاستالا دنع هع هلشنو ءامدملاا]ق ضايع ىخذافقلا هر 3

 هنع ةجام ناو ىذمرتلاو ىراخبلاو دمحا هاور 34 هنع ىلاعت هللاوذز عونا اف 27

 رمعو ركب واو رسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ) علط ىا نيعلا رسكي ( دعص )) لاق هنا

 42 فجرف ) ةئدملاب رق مظع ء لج وهو نيتمضل 6 ادحا مهنع ىلاعت هللا ىى ذر نامعو .

 دحااي ىا ( دحا تبا لاقف ( مهةيشخ ند دعتراو مهتييه نم برطضا ىا: مهلا حش

 ( ناديهشو ) ةقادصلا توافق و غلابم ىا ( قيدصو )ل ةوبنلا نانا ىلا 2 ى كياع امتاف ١

 هلوق دعب ىللدلا لصاىف عقوو ةداعسلاب ةمئاخشلانسح ةلزنمو ةداهشلا ةينيمىف ناّساث ىا

 قيدص وا ىناسملتلا لصاىفو ةربتءلا خسنلا ىف دوجومريغ وهو هلجر, هبرضف مهب فج رف

 دحاىف سنا ىورام لثم ىا 6 هلثمو ) ليصفتلل وا ةسحاصملل واولاك ىهف دهثوا

 وهو هرصتقو اعونمتو افرمصتم ءارلا دمو ءالا سكي ( ءارحىف ةريرهىانع )ل قاف

 ركاذام عم ىل (ا عم واخ هاون« ات( دازاواج] مازولا بعاذلا نايا عنك نبك

 لاقو ريبزلاو ةحلطو ل ىلع هعمو ىور ىنءملاو هل.ةام ىلع فطعلاب ىلعو هلوق ىا (ىلعو)

 تكرحتف ىلعو لدب صاقو ىنا.نب دعسو ةياورىفو ( ديهشوا قيدصوا ىل كيلع امتأف

 قانمف ىذمرتلاو لسع هاور ديهشوا قيدصوا ىنالا كيلعاف ءارح نكس !:كانززويرحتلا
 ىدمرتلاو م هاور ىذلا ىا 6( ربخاو 2 ن ساد ًأدها لاقو ادعس رك ديو نامع

 2« لاق نامعنع اضيا ءار>ىف ) قاسنلاو ىذمرتلا يقرع ىلاعت هللا ىذر ةربرىه ىنانع

 تنسو يدي يي سس ا تل يت فس مح مش ع

 ديعس ثيدحىفو ل رييزلاو ةحءاط امهلعل ( نينثالا ) اددشم رسكف مغب ىلوالاو ريكف

 ىا ( هلثم اضيا ٠) ةجام ناو ىناسنلاو هححو ىذمرتلاو دوادوبا هاور اك ىا 6 ديز نب

 (ىور دقو) مهيف اهركذ ىا (هسفنإ) ديعس ىا (دازو ةرسثع رك ذو)) هلبق ىو رملا ربخلا لثم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىا ( هنا ) ةريسلانم ةرجعولا ثيدحىف ىا ل وهلا ةغيصإ

 ىلع ةكم نهاظن لل مسا ةدحوملا رغاقعوا ف هئلثملا حتش ريس هل لاق شرق هءاط نيح )

 دحسم ةلاق ىنء طع ليج هنا روهشملاو ىهتنتا فورعم ليج هياهنلافو سوماقلاىفام

 لصتم هنا هانعش ةفلد زع لءج ىنمشلا لوق اماو تافرع ىلا بهاذلا راسب ىلع فيلا

 تافىمع ىلا ىنم نم بهاذلا ةنع ىلع ةفادزملاب مظع لج .> ىزاحل الوق اماو ةفلد نم نخب 31

 ىنع لزنا ىا 0 هللا لومسراي ل طرها )ا ها 0 هلاهسا ص م وهرأ وهس هنا هنظأف

 .فوع نبا ىا 6 نة رلا دبع 0 ناهع ىا مع دازو مهيف انا هءادكا نه ةريشع هعمو ) نامعىا

 [؟ عع بج ج ع +( عج وب نب جابو ع ع شح عج 9 6 56 1[, 5 أ



 2: بسسس ظل شلسلسلسل سبب سبب

 ْ ف سراي )ما قوف نمالا اذه ةدهاشمب ذي 03 !امت تا دع اري لع كولتش نا قال اف |

 ١ ( هللالوسراي ( ىدل عفتراو ىلا دهصاو ءىحتلا ىا ( ىلا ءار> لاقف ) ىنه لمفلا اذه ظ

 | ةياع ىلاعت هللا ىلص ىلا نارهع نبا ىورو ) ءار> ىلع ءاحرلاو ريش ىلع ايلاف فوهلا ناكو

 | ةوقعامؤا هتهظع قح هومظعامو ىا ( هردق ق> هللاوردقامو ) رينملاىلع ىا ( أرق سو ْ

 | 6 لاق مث ) هتيوبرب قيلبال ام هايا مهفصوو هتيهولا ىف اكي رش هل مهلمم هتف رعم قح

 | فصوب هتاذ رك ذب ىا محاديدشت ( هسفن رامادجمع ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىبد ىنلا ىا

 | راما انا ) ةيلاح ةلمح وهو ةخعسنىف اذك ( لوس ) دمحم ىورو ةءظعلاو فرشلاو دحملا

 ظ ريذملا نع اغاامع) عمو هلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس ر نط ةسل ىا نوذأاو ءارلادب دشت و ةمحعملا |

 ىا ( تنبلا لو> ناك لاق ) ىتئمللاو رازبلا هاور 5 ( امهنع هللا ىذر سابع نانعو )ل

  ةففحلا ةدحوملا ّ 2 لجرالا ةيثم مد ةئاهاثو نوتس ! ىحلدلا هركذ هناردج ىلع

 | (ةراحطاىف) رسكي و لبق سو.ءاقلا ىفام ىلع ءارلاحاش ( صاصرلابإ) ةرسم ىا ةددشملاوا

 ١ تنللا لوح ةنئاك راج قلم زو ةرورم (افسالا نكت نإ هغنيإل وا كملا ناحل وم كا
 ١ ىحلدلالاق اضيا هقوفو تببلالخاد مانصالا تناك اذكو صاصرلاب اهيف اهريوستب ةبوصنم

 ران ىف احبباث الغ ىاا ظاوحتذت قاك<لطاسبلا.نا ةنتا 6 ةئكالا )لسا تهد ؤءالحساضا ىا
 ( الو هافقأ عقو الا مص هجححو دلا )هن 4 مضش ىا ةذ سن ىفاك هب ىا 6 ثااش ١ اعاد قيل لعبا ْ

 ءانفلا مه رهشو داراام قفو ىلع داعلا ربح ىذلا وهو راركتلا تاسناب عفارلاب )ع رامخلا انا

 نيم رابخلا انا ىزاححلا لاق تافدلا ميركلا تاذلا ميظعلا ىا ( ريبكلاانا ) ءالبلانع

 نامزلا قاعتلا نع هزنملا ناثلاعيفرلا وهو ىلاعتملا ىا ) لاغتملا 2 نا ص 500 ريكلااناو

 | برطخا ىا 6 ريملا فج رف ) ناسدقنلا تافصو ناثدلا تامسنم اهويو ناكملاو

 ا ءاخلا هك و ءايلاو مالا حتش ) نرد ذاق ىدح ( ةييهو هللا ةلكملا كالذو ادد دش انا رطضا

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر لخداماف ( لاق هناو 4ع ىا هو ىلع وبا ىورو

 أ © حتفاا ماع ( هعقلا نم اهاو>امو ةيكلا ىلع قاطب وهو مارا ددعسملا ىا 14 ددعرملا

 فيرظ دوعوا فيطل ف.سإ ىا ( بيضَش ريشي ) عرش ىا ( لعج كم حف ةنس ىا

 ا بيضش هد هياورىثو ىاخا لاق ريس قاعتم )ع اهلا م( باضق ن لاح )ع هدب ىف م(

 هص رع و هلوط ه ةيليح نم نوكتا نا لمتحت هيشنلاو ىهتنا تاضق تجب سوا هش

 : لطاملاقهزو ) هلهاو قحاننهط ا 4 قا ءاح ) لوس نا هللاهيصاام ىا ( لوشسو )

 قبام ىت> ) هيلا هب راشا امث هيه هيلع طقس ىا ( ههجول عقو الا ءافقل ) هب راشاالو ىا
 ( دوءام نإ ثيدحقيف هلثهو ) هامقث ىلا اماو ههجو ىلا اما اطفاس رخالا ىا مند 5 ْ

 مغيو نيعلاحتش 6 اهنعطي لع ) دوعسم نبا ىا ( لاقو ) هنع ناخ.شلا هاورام ىلع ىا ظ

 حرلاب هنعط سوماقلا تحاص داهم | مالكف ا حتفيو نيملامغب ىف واحلا ةرابع نم ىلا وهو ظ
 ب... تح
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 | عضيو عسي ىف ررح اك نبعلا لقثل ةلداعملا ةفللا نم حتفلا ىفام عم ةبرصض هرصنو هعنك
 هيلا ريشا ىنعملاو ةرا.داا ىف احيرص ق.سامل ةراشالا در انه نعطلاب دارملامث مشو عدبو

 لطانلا ءىدببامو قحلاءاحإ ىرخا ةياىف هبرمااك ىا (لوشيوإ هيدل نعاطلا ةروصىف
 | ءدسالو اقلخ مندلا ءىدراموا ةداعاالو ءادّتبا لطابال قلو قحلا رهطىا (ديسامو

 ركذام لبق نه ىا (كلذ نمو ىقعلا ىف هديميالو ايندلا ىف هلهال ارض ءىدسالوا

 اريحب وهو (بهارلا عم قهيبلاو ىذمرتلا هاور ىذلا هربخىا (هتيدح) تادامجا نع
 سدج رجوا سج رج همساو ادودمم لبقو اروصقم ةلعهملا ءاطارسسك و ةدحوملا ءابلا حتش

 ةباحعصلا ىف ميعن وباو ةدنمنإا ه ركذ ىرصلنو ا ءام ىراصن نم سقلا ديعنب ا ءاي ةدايزب

 جرخذا) هروهظ يما ىا هيما ءادساىف) هتثعب لبق سو هياع ىلاعت هللاىلص هنةناعال

 هجو رخ ىف نكي ملهناديفو بلاط ىناىا هيعمل هما ءادّتبال و ادعم هئيد ف رظ 6|رجان
 جرخ امئأو هعم هذخاف دحا هلسلو ىنكرتت لاقف هجورّ دنع هل ض رعت لب ا رجات هعم

 | هرويعشمدعم هدصقو بهارلا روط ١ ىتا هذهىفو هحندخ مال ةرعدسجم عم كلذ دعب ارجان

 أ اري ىا (بهارلاناكو) جر ريمهض نهال هم نهلاح !رجاتهلوقف ةروطسمريسلا اه

 أ| نامزلا كلذفىا (جرخف ا ناكملا لزني ناكني ىا (دحارملا) هتداعف ىا (جرخبال)

 ( درب ذخا ىت-) لالا كلتىف ناكزم لالخيف ادحا بلطي عرش ىا (مهالختب لعجو)

 ْ هل لاقف نيلاعلل هحر هللأ هير نيملاعلا درس اده لاَقف ل و هيلع ىلاعت كارم هللا كوش

 | لاق)هبردنع هبرشرو هبكملع ببسام ىا (كماعام) نيك رشملانم ىا (شب رقن.خابشا
 ْ يذلا راجالاو راحشالا ىا مدحستالو هل ادجاس رخآلا رخالو رش قس م 2

 ا ا ا متاخي هفرعال ىناولاق هنانم راب الا لها اهدرواام ىلعىا ( ةصقلا و

 لس و هيلع ىماعآ هللا ىلس ناك هب معا امافاماعط مهل عنصف عجر مث 3 ةحتافشلا لم فقل ل فو رمضغ ند

 | هيلعو سوهيلع َتاىلدليقأل ) ىوارلاوابهارلاىا (لاقمث) هيلا اولسرالاقف لبالا ةيعرىف
 ' ة>ن ىفو ( هوقبس مهدجو موقلا نم اند املف هلظت ةمامغلا ىلا اورظنا لاقف هلظت ةمامت

 ساجاملف) اها ىلاىا ةزمه اهدعبةيتحتلا ن وكسو ءافلا تشب (ةرحشلا“ىفىلا) هوقيسدق
 ىلاعت هللا ؟دشنا لاق مث هيلا ءىنلا لام اورظنا لاقف (هيلا) ةرحشلا ءىف ىا (ءىلا 'لام
 ردق ىلا اذهنا اولاقف مهلأسف اولقادق مورلا نم ةعيسل اذاو بااطوبا اولاق هيلو مكي

 ارما مير 1 لاقف كتيج ىلا انوه>وو ةءامح ةهج لكملا اوهجوف رهشلا اذهىف ا

 دارو فضنقلا مو مانا ةكلل  ةدانع |وماقأفال اولاق هعفديدحا ردش | ىلاعت هللاهدارا

 مهو هيف لالبو ر أ نك ذو كيف 4 كي ا هدوزو الالب ركبوبا هعم ثعبو
 كت تست وسع م

 ا تلاما 6 ميد ند هب شام هئلاسر قدصو 5 توك ةدهاشلا 5 (تاي' الاف



 سيلا + لمس

 (اففاحخلا نيسطاوبا كلملا ديعنب جارس انثدح تاناوملا بورضىف) تازجعملا عينمو

 ريغصتاا ةغصا خدنلا صعب ف طيض ف هوبا مدشت ىلحلا لاق نا انثدح) 9 قى.

 رسكتو دادلا حّتفب ( ىلقصلالضفلاوبا انن سنوب وبا ىضاقلا انثدحإ في رحنو فيحصت
 انثدحلاق) امهءلك ىا ( هدجو هسا نع تبانثنب مساق نب تراث انثدح) فاقلا نوكسو

 موو حيحصلا لالا وه اذهو ريغصتلا ( ليف نبدمع 05 نان من دوا ءاللعلا وأ

 نيعم ونا لاق واولاب ورمع نب سنوب انس ) ليضف نب د# ان طاقساب فاؤاا لصاىف

 تااق)إ ْح ا لان او 5 58 ثيدح ريغ ىف 07 دقو نيد. طا 7 هئيدحو

 ةنحادملانم ذوخأم ريطلاو ةاشلاك ناودخلا نه تنملا فلأيام ميحا سكب (نجاد اندنع ناك

 | يسو هيلع ىلامت هللا ىلص هللا لوسر اثدنع ناكاذاف ) ةمزالملاو ةطلاخلا و

 ١ ىا (بهذبم و ىحملف) نجادلا ىا (هناكم تنورق) رخؤم اندنع ةحبحص ةذس ىفو

 | ىلاعت هللاىبص هللالوسر جرخاذاو ) ايظعتو هنم ةبيهو اب ركتو هل اريقوت 2 مو

 ا
 أ

| 
 ا
 ا

| 

 ظ ىلعي و باو رازبلاو دما هاور ثيدحلا اذهو براعضاو ددرت ىا (بهذو ءاح سو هيلع

 ظ رمت نع ىورو )ل حيرص ىعدملا فو حب وهو ىطقرادلاو ىتييبلاو ىناربطلاو |

 | ادانسا حصيال ىزملا ظفاحلا لاق دقذ هفعضب اراعشا لوهللا ةغيصب هنع ىلاعت هللا ىضر |

 ؤ فعلا هتياهق ةمئالا ءاوردق ىنالطسقلا لاق نكل عوضوم هنا ةيحد نبا لو انمالو |

 ةريره ىناو ةشئاع نع اساسا راسا ضف وق لاذ قييبلاو ىناربطلا هاور نمش : عضولاال

 ناك ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ناز) اهلثما وه ان ركذامو امهنع ىلاعت هللا ىضر |

 داضلاحتف (ايضداصدق ىبارعا ءاحذا هباختا نمزل عمت ىاءافلا رسمك و ميلا حتشب ( لفحم ىف

 نيعب رالكىف لوس هنالاّشو ادعاصفةئس ةئامع.س شيعيو هحيذدعب احور ناودلا لوطاو

 مسقلاواوب 6 تاللاو لاقف هللا ب اولق اذه نم ) ىبارعالا ىا 6 لاقن ) ةرطق اموي ظ
 كتلاسرو كنتوبنب ىا (كبتنماال) ةيعكلاطس ويف امهن وديع اوناك نامئداهو (ىزءلاو) ظ
 نمؤيىتحوا نمؤينا ىلاىا بصنلاب (نهؤي) واولا نوكسب (وا) كب نمواال ةخسنىفو |

 ىلا ىدب نبب هحرطوإ دتنيح كياضنا انا نهؤاف ىا (بضلا اذه كبي ةحسن ىف هك '

 ١-0000 :لالاقف ) همادق ىنعي هدب ىتهج نيب بضلا ىلا ىا ل2 و هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نا ةعمسإ ) هقورد ني.هوانب ىا (نيبم ناسل هباحأت بضأي هلو و هيلع ىلاعت

 ظ

| 
 ظ

 برشإال وهو هيلا ده ' هر>>ح قرأف اذا لاش فورعءمناو.> ةدح ول اد.دشتو ةمدعملا ظ

 ا

 ْ م1 كعل لول كتعاطل [ندعاقم ىا (كيدعسو) 8ع كعن 7 كلىتاحا ىا ( كسل 1

 ' ةاللصلا هيلع ىلا ىا 2 اق هيد اهانا نه هسزاي ىا ( ةمايقلا ىلاو نم نيزاي) |

 ( مالسااو )



 هه 0ع

 هتوكلم ىا ( هشرع ءامسلاف ىذلالاق ) اهلا ىمس نمت ىا ( ديعتنم ) هلمالسلاو

 قفط ىان( اويل لغلق لظ):هناغا ليلا كلنا ى اااه اكتم لووالا ف جاةناعطل
 هباوث ىا ( هتحر ةنْطلاىفو ) هيئام نه اريثك ربلاىف ناف ءافتكآلا باننم هلعلو هتايآ

 لوسرلاق انانف لاق ) نيصاعلل هطخسرثانم ىا ( هءاقع رانلافو ) نيعيطملل اهرثانم

 هباومتخ ىنعم مصاع هب ارقامىلع ءاتلا حتفب وهو مهرخآ ىا 6 نييبنلا متاخو نيملاعلابر

 زافىا ( حلفادقو ١ نييبنلا م انيبث نكلو دوعسم نبا ةءارق هديؤيو مهمتخ ىندع اهرسكب و

 كاصع ىا ( كيذك نم ) رسخ ىا ( باخدقو ) كععاطا ىا لادلاديدشتب ( كقدص نه ١

 ( ىردحلا ديعس ىبانع ) عفرلاب 6 ةروهشملا بئذلا مالك ةصق كلذ نهو ىنارعالا مساق ١)

 اماو ةفاك ةدئاز امزاىلعامنب ةخسنىفو ( انب ) هحخضو قيهيملاو رازبلاو دحا هاوراك

 روهخجادنع روهشملاوهو هنم هلةعنام لبقو رحلا عنمت الف عابشا ىه ليقف انيب فلا

 تئذلا (ضونغأجاق همتغ ىو تقو ىا ( اهنم ةاشا بئذلا ضرع هلافَغ ىعرب عاد ١)

 ىئاف هنم اذ ىعارلا ىا ( اهذخاف ١) مثغلا عيطق ةل>نم ةأاسشل هضرعتىف هروهظ ىا

 لاقو ) ضرالاىلع هردن عضو و هيدذفو هيقاس بصنو ضرالاب هتسا قصلا ىا  بئذلا

 راكناللال خ وتلل ماهفتسالاف ىلاعت هللا فخ ىنءلاو فان اما ىا ( هللاقّتتالا ىعارال

 مهب 6 قزر نيبو ىنبب تاح ) ىأدلا هركذام هدعبام ققحتل ديفملا قئلاىلع لخادلا

 لك ىا ( بحعلا ىعارلالاق ) ةلعلاماقم ةَئاق ةنيبم ةلح وهو ىنع قزر تعنم ىا ءاحلا

 بجحأب كربخا الا بئذلا لاقف ١ سنالا ماقمىف ىا  سنالا مالكب ماكتب بئذ نه ال بحعلا
 ةينشت ءارلا دب هشت و ءاحلا حش 6 نيت را نيب هللالوسر ) كالانهامف برغاو ىا 6 كلذ نم

 (ق.سدق نم ءايناب سانلاثدحإ ةييطلاةنيكسلا ةنيدملالو> دوس ةراختاذ ضراهو ةرح

 برلا ريسغ هب ملعيمل امع رابخأ هنال بجتا ناك اسثاو نم لدبام ةحيض ةذخسسنىفو

 ىنلا لاقف ) هلبثذلا مالكب ىا 6 ه ريخأف سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبلا ىعارلا قأف )

 (لاقمث) نيبئاغلاو نب رضاحلا ىا ( مهند ال ىعارال ىا ( هل ملسو هيلع ىلاعت هللاىد

 هلوقىف ىعارلا ىا ©« قدص ) هلبقوا ىعارلا ممدح نادعب مالسلاو ةالصااهيلع ىنأا ىا

 هلوقأ رهظالاوهو ةميظعوا ةليوط ئكا ( ةصق هيف ث.دحلاو 8 هلّش ىف قطن قألاو

 ىورو لوصفلا كلتطس لحم اذهسيل ىا لوط هظافلا ضعبىف ىا « لوط هضع ىو )

 ةعاسلا ىدينيب تاراما اهنا لاقمث هقدص هربخاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىبنلا ىلا ءاحامل هنا

 هدعبهلها ثدحا اب هطوسو هالمأ هم هتدحنىت> عج رالف جر#نا لجرلا كشوا دقف

 لجرلا ماكي ىتحو سنالا عابسلا ملكت ىتح ةعاسلا مودنال هدب ىمفن ىذلاو لاق ةياورىفو
 بئذلا ثيدح ىورو ) هدعب هلها ثدحااع هذخف هربو هلعن كارشو هطوس ةبذع

 جحا تنا بئذلا لاقف ةربره ىنانع قرطلاضءا ىفو ١ قرط نه ىا ( ةربره ىنا نع

 ظ هتبو هتمدخ ىا ماس ) 507 كنا لاطاو ىا مو )إ لاح كمنغىلع انقاو |



 هك +خ؛ قبح
 222222222222 2222222 ل سس سس همس سس سس بسس سس سس سس سا
 - ه  ة - 2 0 ل 6 .٠ . ١ ا

 ةيئأوو هةمفر ىا( اردو ند نعةمو مظعا لهو أدب هللا ثءعرس مير لوسرو ميظع ى هنأ عم ا

 عاطاوىا ( اهاها فرشاو) ةمالا رباك نم هعمتنإ اذ ٠ ىا ( ةنلا باوبا هلتحتقدف ) ظ

 ةداهشلاب مهلاصو نورظتنيو ةورزغلاف ىا 6 مهلاتق نورظن هباختا ىلع ) ةنلا لها

 ظ ( بعشلااذهالا هنيبو ) كنب لئاحالهنا لاخاو ىا ( كنيبامو ١ ةنْغلاىف مهل ام نس>و ظ

 / 6 تلادونجيف ريصتق ) نيلبلا نيب جرفنام وهو ىداولا اذه عطق ىا هلوا رسكب
  ىلمود نهىا ( ىمنغىل ) نمو ةخسىفو ( نم ىعارلالاقف ) نيدهاجملا هباز>١ ىا

 ىنأا ىلا ىا ( ىغموهمنغ هيلالجرلا مساق عجرن ىتح اهاعراانا بئذلالاق ) ىم'غ ةياعرب |
 | بئذلاعم ىا 6 هتصق ) ىعارلاىا  ركذو ١ همنغنم هدنعامو مو هيلع ىلاعت هللاى ص ظ

 هلبئذلا هاكحام قو ىلع ىا ( ملسسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىتتلاهدوجوو همالسساو )

 | ىا ةلمهملا لادلا نوكسو نيعلا مشب ( دع ملسو هيلع ىلاعت هللاىبس ىبلاهلاقف لئاغب )
 | ىاءافلانوكسو واولاحتفب ( اهرفوب ) اهفداصت ىا ىمالاباوج ( اهدحت كمنغىلا ) عحرا |

 , بئذلل عذو ) هريسخا 5 ىا 6 كلذك اهدجوف ) اهنم ءىث صقنام اهلاكو اهمامج |
: ْ 

 ا ) هناو 0 اضرااهنع ىورو ىا هلوا حاشا )» سوانا ( ةزمهلامغب )ا نامهانعو اهم قلت |

 ظ ملكمو اهب ثدحلاو ) ةيكحلا ىا 6 ةصقلا بحاص ناك ) اهحتف زوو ةزءهلارسكب ظ

 | هده ب حاص ناكهناو ) فنالا ضورلاىفامىلع 6( عوكالا نبورجي نب هماس نعو بدلا ظ

 ظ هده ىا )ع همالشسا بدسو (ر ةيضقلا رزكتو ةصقلا ددع ىلا ءاعا هك 24 اذا ةصقلا ٍ

 | لصاحلاو ناصها نعو هلوف لو ردها كورا قلعتم 2 كي هس ىنا ثثبدح لت ( هءاورلا :

 نكس ةبقعونا ىملسلا سوانب نابها وهليقذ بئذلادع» ملكتملا ىعارلامساىف فاتخا هلا ظ

 ل.قو ةردحشلا بادكا نم ناكو عوك.الانب ةلئامذ معوهو ه.قع نإ نامها ليقو ةفوكلا

 ِدْنَعَو عوكالانب نا.هاوه ئلعلاََعَو ىنيص نب نا.ها ليقو ىعازجلا دانعنب نا.ها |

 , 10 3 3 ا : |
 0 ىلع هصقلا لمح نك عمجاو عوك آلا لا دل عت ليقو ةهعربر نب عقاروه ىليهدبلا أ

 كتدائا )ع انهس لش بهو نإ ىور دقو ( هياورلاىف نا.هاب دارملا فالتخاو هيضقلا أ

 ظ
ْ 

 ظ
 ظ امهنعهللاىوضر ةيواعم دلاوىا (برح> ني نايفس ألى رج هنإ) ةاش بئذلاذخاىف ىرجام ظ

 لخدف ) هذخا داراىا ( ايظذخا ءادجو بئذ عم ) ريغصتلاب ( ةيم!نب ناوفصو )
 ابجمتف ىا ميلا ركب ( ابجمف ) مرتحلا مرحلل اهظعت ىا 6 بئذلا فرصناف مرا ىططلا |

 اًممحمتامم ىا © كلذنم بحتا بئذلا لاقف ١ كلانه امع هفارصنانم ىا( كلذن»ه)

 ظ هنوعدتو )) ناعالا وهو اهيدس ىلا عا ةحلا ىلا 5و دب ةنيدملاب هللادع نبدمم ١ ظ

 هللاب رفكال ىوعدلا راثلالا ىتوعدتو ةاحتنلا ىلا ؟وعدا ىلام موفايو نوعرف لا

 ظ نه وم نع ىلامعت هلوق نم سدت م ادتتيف نا رفكلا وهو اه.جوم أ )ع ناكلا 3

 هل سدأ هيلا قىاوعدت اذعا مرجال رافغلا زيزعلاىلا ؟وعدا اناو 0 ىل سدلام هبكرشاو 1

 ا نورك ذتسف رانلاباحتا مه نيفرسملاناو هتلاىملا اندىمناو ةرخ الاىفالو ايندلاف ةوعد
0 0 

 ( كوفااع.)



 هت م5 قمح

 ف دس 0 ا لوم اولا دقن كو ناونصل (ىل © نان فقدوا لاميد) دال هركافاذنلا نايملاا لاا [ئوطلا ؟ىضا وفاز كفل لوقا
 ا
ْ 
0 
| 

| 
 ا

| 

 ظ
 ا

 ظ
ْ 

 1 1030 او 0132721722 ص د ا ووري صمم حو جو وج مج وك "وسلا و مص جو مح حم < حصص سمعو م تمل

 اهنك رتل ) اهلها نيب امف ىا ( ةكع ) ربا ىا ( اذه تركذ نا ىزعلاو تاللاو )

 اهلها نا ىنملاو مدصلا 3 فواخ نم اذخا ةريغم ىا ليقو مه ؤاسذ ىو مهلاحر باغ اذا

 لغد الا منم دد>ا قى مو ةئيدملا ىلا اوهذو مهلاوحا تريسغلا اذه مهعامس كياسعلا

 ادو لثم ىور دقو زر مح مه رخاى مهمالسا تك ن5 اذه لعلو م ماللسالا ىف

 ىرج ل اهريسكو ةزمهلا حّتش 6 هناو إل هبابحاو نايفس ىنال ىرج ىذلا ىا 6 ربخلا

 دنعو اده الاتكوف هيدنالا ةواقشلان م هل قيس 1 اللتنا ١ هنأ الا ( هءادكاو له> نال
 .٠ . .٠ 3 م . ٠

 تدرشف كورن ةوزغ ىف مسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىلا عم تنك سنا نع مساقلا نا

 ةمعط بئذلا لاف هفاخ ءاعرلا تدةشاف ةاش اهنم ذخاف بئذلا 52 ىهنغ نه ىلع

 مفار ةيحص ةيرسلا هاله ىف رك ذو ظفلام باتكلا اوذبا نا عرد لس الانللا نتايج

 ماكت ىف روهدشم رمش هلو بئذلا هلك ىذلا وهو ريم 27 مقار وهو ركب ىنال عئار نا نإ

 سانعنعءو ) خام مفار كلذ لعفف هب قاف هللا ىلا وعدب وهو هين هللا ثعب دق كل

 سادريم نب سا.ء ثيدح كلذن.و لوش.نا ىلوالا ناكو ميلا رسسكب ( سادرص نبا

 رك ءارؤ فلااف 00 5 حاشإو ةمدععملا داكضلا ريتك راض مالكن د بحمل أمل 0

 مصل مسا هناف ناسب وا رام نم لدب رحاب 6 همنص ) لادلاب ةخسىفو هريغو ىئافاصلا

 هيف 2 ىدلا زهشلا 0 ةنوص عقار هنءا رق نمو أ م( هداثناو ) هطهرو وه هالعل ناك

 د.عا ى ىا سابع هنسأل لاق رضتحا ا سادس نا ىور ظ6 هيلع ىلاعت هللا ىبد ىنلا

 رضيالو عفتيال رخ هنا لاقو رامض دنع اموب سابع كفيف كرم رالاو كاعفتشت ةئاذ الاه

 منصلا فوج نم اص حاصق موقا م ىلا ندها ىلعالا ىهملااي هن وص ىلعاب حاد 9

 نع ىنلا نه ناسلا لبو #* ةدم دعب ناكو راهذ ىدوا

 كيم سشإ رق نه ع نبا داعلا 2 ىدهلاو ةو.لاثرو ىذلاوهو

 دحساا ل لها شاعو رامذ ىدوا * اهلك ميلس نم 'لئاسقلل لق

 ىا ( طقس رئأط اذاف 2 سا و ميسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا قع مث ارامض سابع قرك

 (همالسا بيسإل رئاطلا مالك ىا (ناكف ) مارملاماقم نع ديعب ىا (سلاج تناو مالسالاىلا)
 ( هللاديع نب رياح نعو ل انه امث بيرق هب ارمأب ال اعلا نيا ناربطاا ىف م اده ثيدحلاو

 ةوزغىف دهشتسا دوسا لجر وهو راسي وا لسا وهو 6 كج رنع )ل هنع قهيلا ىور اك

 تب فتم جكمعوب

 راسل ل تت را



 ( وهوه نمأو ملسو هياع ىلاعت هللا ىلد ىنلاىنا ) هتريسفف ععودملاخ :ةلاونا هرك ذ مريخ

 | اهامرب مْغَف ) لجرلا ىا ( ناكو ربي نود> ضع ىلع ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا

 ظ رسكو ةزمهلا حافب ( بصحا لاق ) اهباحسا عم ىا 6 مثغلاب فيك هللا لوسراي لاقف مهل

 ( ناف ) اهيكلام رودولا عجرتاىا (اههوجو) يلم |: لقاقزدجرعو مصخلاب مراىا داصلا |

 ( اهاها ىلا اهدريرو كتناما كنع ىدؤيس هللا ] نا بيسب ىا ناب ةخسنىفو نال ىا ظ

 تاخد ىت> ) اهب رطىف ىا ( ةاش لك تراسف لعفف ) اها فالخ ريغنم اهلامكب ىا |

 ١ هيلع ىلاعت هللا ىلد وو دنس رازبلاو دمحا هاور 5 ( سنانعو اهاها ىلا ظ

 (قاضنالا نأ "لجراو رمعو ركبوباو ) راصنالا نم دحاو ناتشنإ ىا 6 ىراصنا طئاح لسو
 ١ ةةيفةادخاولاو اءظفان نال هسا وال اياب نيك وجد 4( م طنا ا فو او عم ا

 ةهبلا عضوب ناك اهدوجس نا ىهاظااو مالعالا ضعب هراتخا أك مانالا ةفاك ىلا ثوعبم

 تناك اذا اهلقع ةلقعم اهنافىا (اهنم كل دوحسلاب قحانح“ ركب وبا لاقف )) هلوقل مايقلا دعب |

 | 6 ثيدحلا ) كنذا ىلع فقوتم انما نكل كب انءافتنا ةرثك عم نمت فيكف كل دحست |
 ا
 ا

ْ 

 أ

 هناف مالل_ساآلا راهظاب هل تداقناو عد هيحتلا دودعس قالت ةاللصلا هلع ىذلل |

| 
| 

 ١ تتقاسم زاولا ا هنع ىلاعت هللاىضر ةريرهىنانعو )ل همامت ىتأسو ةئاثملا ثياتت |

 | ةريره وبا ىا ( ركذو هل دجسف ريمب ءاذ اطئاح لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا لخد ل
 ١ هذه اولاقف ىحدلا مهوت م5 ةريره ىنا ثيدح لثمال سنا ثيدح لث» ىا ( هلثم ا |

 ثل حاصبال لاقذ كل دس نا ق>ا ندنف لقعن نحو كل تدحعسف لقعتال ه ةميه ا

 3 مهلثمو) اهيلع قا نم هلال اهجوزل دحست نا ة ا رملات مال حاص ول رعشل دس نا

 ءاور اك 6 كلامىنانب ةباعث نع ال لمجاىفةحيحص ةخسن ىفو (ريعبلاف) ةريرره ىلا ثيدح
 مهيلا بسنف هظإ رق ىبى لزنف دوم نيد ىلع نمعلا نم هيلعت مدقق ىزملا لاق ميول وبا

 كلام ىلا مساو هريغ كلام ىبا نب ةيلعت همشسانه ةباحصلانم فرعي ملو مهنم نكي ملو

 ىلعيو ) هنع قهسلاو رازيلاو ىعرادلاو دا هاور اك ( هللا دبع نب رباحو ) هللا دنع

 ءاور 5 (رفعج نب هللا دبعو]) هنع حيك دنس قي اوكا اودجا هاوراأك ( ةريم نبا

 ريغنم ناتسلا كلذ ىا 6 طئاطادحا لخ ديال ناكو ا ةريرهوبالاق هنع دواد وباو سم

 ةياعرو هلخادل ابارغتساو هطئال اظفح هيلعلاصو لح ىا ( لمخلا هيلع دشالا ) هلها

 اعضاخ هءاذ لما ىا 6 هاعد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هيلع لخد املف ) هبحاصل

 ىا ءارف ءافلاحتفو ةمدحعملا نيشلا نوكسو ميلا رممكب 6 هرفش» عضوف )) اعشاخ هل داقناو

 علا راف عضوف ىا 6 همطخف هيدب نيب ) خان ىا ءارلا فيفخ 2 كرب و ضرالا ىلع ل هتفش

 هريع وأ ناوي> نم ىا « ءىد ضرالاو ءامساا نيب ام لاقو )) همامزو ه:سرنم هماطخم

 فورعملا ىزاالاق لعبا * امهنب دجوي سل ىا ملعال ةخسن ىفو معي هنا الا ىا «ملعب الا)

 0 2 5955-55-22222252 بىلتثىح
 2ص مذ 5 شلش 10قأُ 0 22213 ا لكلللللللببببببببببببججبببظبب ب ببببببمبمبظبببببطب

 هيف



 2 لا ورا ا

 سيلا ب قمس

 | ( ىنالاو نمحلا ىصاعالا )ل هريغ ىلاوا هيلا ىا ( هللالوسر ىنا ) ةياور نوكي دقو يالا
 ظ 4 هلممو 0 ةفاضالا هنوت كو كول قلن عماو دارؤألا لص ةةيسصلاو نياقثلا رفاكالا ىا

 نا لمجا ثيدحىف رخآ ربخىفو ىفوا ىلا نب هللاديعنع )ل هئيعب ىورملا اذه لستم ىا ظ
 اودارا مهلا هوربخاف ) هل آمىف همدهلاح ىا ( هنأش نع مهلأس ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا
 هءاع ىلاعت هللا ىلص ىبنألا نا ةياور ىفو اذ ىوغالا هحيذ دارا هن اكو هرحن ىلوالا ( هحنذ

 ١ مل روت و كلف وةياإر لاؤألا) :يكداملا هاو ناجل ىا ( مهل لاق لسو

 اولاقف هرغص نم لمعلا قاشىف هومتلمءتسا نا دعب هحذ متدرا. مكلا ىلا اكش ) لما ىا

 مث حصص لصاىفو هلومدرا يهاتفلاو ىحلدلا هلَشن اذك هل هودارا ءازخلا سني لاق ( م

 ١ نذالا ةقوقشملا ةقانلا ىمو ( ءابضعلا ةصقىف ىوردقو ) معا ىملاعت هللاو م هلوش ثيدحلا

 | اهلا ليقف ىدابا زوريفلا هرك ذ ءايضع نك< ملو ملسو هيلع ىلاعت هللاىل ىبنلا ةقان بقلو

 | ليو عدجالو بضع اهب نكي لو ثالث لقو ناتنثا ليقو ةدحاو ءاعدخلاو ىوصقلاو

 , اهئاذبىا ( اهسقنب هل اهفيرعتو لسو هيلع ىلاعت هلاىلع نال اهمالكو ]ل بضع اهتذأب ناك
 ١ ( مهئادنو اهنع شوحولا بنتو )اهيعريف ىا( ىعرلاىف اهيلابشعلا ةردابمو ) !هتالاحو

 مو د مامناو ١ كل امىفوا كلاح نامزفف ىا ( دمحم كنا اها ) اهئادنو رهظالاو

 | ىلاعت هللا ىلص ىلا نا سابع نبا ى> ( ىتارفسالا هركذ تتام ىت> هتومدعب ٍبرشت

 ازاي كامل ةذادحلا' اتلاق ءاهرورلغ ا ددن اوأدلا 116 قا وأ اهلل اذ جوج سو هيلع
 , كيلعو لاقف اهيلا سو هيلع ىلاعآ هللاىلص ىلا تفتلاف لاق نيملاعلابر لو راب ةمايقلا

 امآفاهوذؤتال اضعب اسهضعب تدانف عابسلا ىتسرتحا ليللا ىبشغ اذا ناكف ةزافمىف
 م 1 : 5 ) ا ةيف كت
 هروعش 0 حا عنرا كا تدراآف تدعصأ اذاو مل هءلع ل 5 هللا ىلص 5 بل م

 ىمامو لاق ةجاح كيلا ىل نا هللا لوسراب ةقانلا تلاق مث اهيحاص مسانه امسا اهل قش

 قال هايتس لا# ايناللا وأ ىقيخم تلال كلا لست اولا ناكل نانا هال

 هحسن ىفو نوكسف حنش » اهدعتو ماو ( دلط هيلع تاءد ىا 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص

 باب ىلع تضاب ىتلا ةماما لسن نم اهنأ ليقدقو اذه م ةكربلاب اهل امدف )١ تاحتشب
 اهاورنم ردا ملف ءابضعلا ةصقاماو ىدلا لاق نكل راربالا ديسس لوخد دعب راغلا

 ا
 ا
| 

 ا

 مثرأ نبدبزو زب دوعسم نءانع ةحسىفو ( سنانع ىورو ) 1ك مامح ثيدحالو

 مهنع ميينوباو قهيللاو ىناربطلاو رازبلاو دعس نبا هاورام ىلع ( ةبعش نب ةريغلاو
 اردجش ةخساىفو ( ةرحش راغلا ةليا هللا يما لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نا )

 ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا هان تّئنف )
 بسبب ب بب_ببيب بآل 2221222اا  ر__22222رر_1 12021959525132 1 1 ااا اال ااا ااا

 ىضتشت ىتلاهتلايق ىاواولا نم ةلديملا ءاتلا مضل



 | حل وكت سم ]ون | ضاق[ تاق ةد سشاونوأ ىفاك اه دينا 6ع 7 1 دل لاق يح اون

 اا و 0 راغلا 3 !غاباصا ) هنن ىلع تدعدسا ثروكتسلا 2 ناو ه2 هد قو )َ نا

 ةقنوم ىضاذاف تفغتلاف » هللا ل وس راب ةسظ هندانق ب ءارفق ةيداب ىا ( ءاركىف ملبس هلع ىلاعت

 | نوكيف نك هل لون نا ءاندرا اذا ؛ىشثا اناوق امنا ىلاعت هلوقىف ققحاك ءتقيقح ىلع هناو

 مف ا لاى تان 57 معاق ر 1 دقو 8 ردفلا نيعان عم ردعشلا كالت ىا( هب ردوا (

 أ هبا ىلع هللا تدنا ركونا ةعمو راغلا لخدامل مالسسلاو ةالصلا هيلع هلا ثيدخلانم حرش

 ْ زافكلا نيعا راغلا نع ت.دعدمو ه4 مفرعو هردعُش ىو خفت رف مساق لاق هعالملا ليف ةءارلا

 | اهلو قامنالا ةماق نثم نك روعشلا ثالاعان.و ةءا رلا ىلاسعت هللادمح ر ةة.يحوا لاقو

 هركاذ نطقلاك هنال هنيلو هتفلشخ شي رلاك ن وكيو داخلا هنم ىدحمب ضبا ىهزو ناطيخ

 | ام ىلع سيبلاو خرملانم هب حدا ةطاتخلا عطقلا رحشلا نه ثالعالاو ىليهلا

 | الع ىا ( راغأا م م ١ الز ىا نيعلاب ىوواو ءافااب )»ع ففوق نيةهاجح ماو ( سوماقاا ىف 0

 ىلاعت هللا ىلص في د ىلح دلا لاق راكتلا هباكا نم 4عو نهو رار اللا كيس لوخد راع ءاللا ٠ نظي ا

 ٍ نقلا ثيل 0_ را 4 هف ماج كال رئاف مرا ىلا اردحلاو امهلاعد ىا امهملع لس و هلع

 0 نيتءاملا فوقونه ركذام ى' ( كلذ اوأرو ) رابخالا ديسل ىا ( هلنويلاطلا
 ىا ( هبا ناتماملا نك مل ) تقولا اذه هلخد نمث ىا 6 دحا هيف ناكول اولاق ) تو.كمملا

 / ىا ( اوفرصناف مهنالك عمس سو هيلع ىلا“ هللاىبص ىنلاو ) هباعاو تودكنعلا جسنالو

 | هيليو ىلع تدءساف تاركحلا صا لجو نع هللا نا رازبلا دق ةهوق و مهما م اوكردي و

 | نيهرخلا ما ناو هنع نيك رسثملا دصامم كلذ ناو نيتيش>و نيتمامح هيلا لسراو راغلا

 ظ ةح هلءارلا نوكسو ىاقلا ما 6 طرق نب هللادنع نعو ) نيتمامخا كن لسن نم

 | هيلع ىلاعت هللاىلد هللا ]وسر هامسف اناطاس ةيلهاحلا ىف همسا ناك ربلادبع نءا لاق ةياورو

 ظ هنا هنع مين وباو ىناربطلاو ىاحلا هاور ثندحلاو ءورلا!ضوأي نق نيت, سا ديج .ء لو

 | هيلع ىلاعت هللاىلص ىنللا ىلا ) ىندا ىا ةرودكملا ءارلاتديدشتو قاقلا مغ ( برق ) لاق

 00 للاب سرك نا عرش لا فاو اجمل ىكحو ةندب عج نيتحتش ( تاندب ملسو

 د ىلا لوق ىلا تفتلب الف اهنمسو اهمظعل ةندب تيمسو ه.شا لبالاب ضو رثثالا نإ

 ةعمسسنع ءازجالاىف اهب ةرقللا ردو هن هباع ىلاعت هللا ىبص هقاحلا نم مزليالو لبالاب ةضاخ

 قالطا تن اذا هنا ىنيالو ىهتنا هناعامي جملا هيا كدلك لب داغرخ ءوقتل اه ) لوانت

 | جحلا ةياو ثيدحلا عنمو ةرباكم اهيف ةفلالاف ةعب رش لبالاب اهقاحلاو ةغل ةرقلا ىلع ةندبلا

 دايعانه ىا ( ديع موب اهردنيل ) ىوارلا نم كش 6 عبسوا تسوا سمح ال ةرداصم اهل

 انوبرقيل ةياكح ىلاعت هلوق هنمو برقلا وهو فازلانم نلعتفا 6 هيلا نفادزاف ) ىحضالا

 ( ًادبينهيأب ) هنم نب رقت ىنمملاو ةفلدزملا هنمو ءازلا اهترواجل الاد هوان تادبا ىناز هللا ىلا
 هللاىلص ىنلا ناك ةماس مانعو ) ثحب هيفو ثدنأتلا ءاب نهبأب هباوص ىزملا لاق اهرحن ىف ىا

 )٠عزاق(



 همن[ مد قوس

 ©( نافشخ ىلو ىنارمعالا اذ_ه ىنداص تلاق كتجاحام ل اهل ىا © لاق ) مان ىنارعاو

 ليلا كلذىف ) ريغصلا ةيبظلادلو نيتمحعملا نيشلا نوكسال ءاخلاًريدكب وهو فشخ ةيلثنا

 ىدلو ىلاىا «بهذاىت>١) ىناسراو ديقلا نم ىا:ماللا زينبكو ةازماللا حنش ( ىنقلطاف

 واولاحتشب 6 نيلعفتوا لاق ١ كيلاىا ( عجراو ) داضا ازيك وت زمهلا مشب ( امهعضراف)

 ةردقم ةزمهلاف نيلعفتو ةحبحص ةخسن ىفو عوجرلااذه نيلعفتو لوقلا اذه نيلوقنا ىا

 ماشي نم رشو ابرلا لك أي نم رشاناف عجراملنا تلاق ىججرتالنا فاخا لاق ةياورىفو

 تء.هدف ايةلطاف م تلااق ) كيلع لصيملو كمسا عمسإ نم رشو ءاعثعلا ةالصنع

 مسوديلع ىلا_ت هللاىلص ىنلا اهطب رف ىا ( اهشواف ) تعءضرا امدعب ىا ( تعجرو

 اهدنعوا اهل ةحلاعملا ىف مشو هيلع ىلاعت هللا ىلص وهو ىا ( .ىلارعالا هيتناف ) اهلاح ىلع

 ىفورما هائمم ريخ وهوا قاطتناوه من ىا ( قلطت لاق ةجاح كلا هللالوس راب لاقو )

 ىرخحم ىا ( ءارحصلا ىف ودعت تجرذف اسهةاطاف ةيبظلا هذه ) قلطا همسك ةخعدن

 لئالدىف قهيااهاور 6 هللالوسر كناو هللاالا هلاالنا دهشا ١ ةيبظلا ىا ( لوتتو )

 ىلا هين نم ناو هللصاال ريثك نيا لاق ىتح ةمئالانم ةعامج هفعضو "قارظإر نه ةوبثلا

 مين وباءاور دقو اضع, اهضعن ىوش هقرط كل 7751 دقؤ ساو هيلع ىئللاعت هللا ىبد ىنلا

 هاور اذك و فنصملا هرك ذام و2 ةملس ما نع ليهاجم هيف هدانساب لئالدلاىف ىناهبصالا

 ظ اذهنمو ) ةاكزلا بابنم ب.هرتلاو بيغرتلاىف ىرذاملا ظفاحلا هقاسو هوح ىناربطلا
 هتك رب مام نه هتباح ضعبل كاداعتلا .قيرطن , تاناودللا ةعاط بأب ىا © بابل

 ريغ ( ةئيقسأ دسالا ريخسل ) ىف ةخعسن دقو © نه ىورام ) 0 و هيلع ىلاعت هللا ىبص

 ةماسما هتقتعا 6 مسو هيلع ىلاعت هللا سس !لاوتمر ىو )نياق غيني اتللد فاومتم

 ديا دبع انا لهم همساو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا مدخم نا هيلع تطرشو

 ةروهشم ةيضقل ةنيفس مالسلاو ةالصلا هيلع هبقاو رهشالا ىلع ن>رلا ديعوبا هتينكو

 (نمعلاب ذاعمىلا) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا هلسرا نيح ريخستلا ناك ىا (ههجوذاز)

 هنا ) هلرك ذفىا ءارلاد.دشتب (هف رمفدسالا) ةئيفسىا (ىتاف)إ هاضقإ هيف هتماقا لاح ىا

 ذاعمىلامالسلاو ةالصلاهيلعهب ودكم ىا (هباتك هعمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر ىلوم

 ةيفللاب مالكلا ىهو ةمهمهلا نم ضام لعف نيتحوتف« نيميمونيئا+ ( مهمهف ) هريغوا

 ىا 6( ا ةئيفس قب رطنع دسالا را دعو ىا ( قيرطلا نع يحاشو )

 دقؤاذك هاورنم ردا ىدلا لاق « كلذ لم. ا)اضيا هعجرسم ىا ( هف رصنمىف )) ةئيفس

 ىلع لمح تاق مورلا ضراىف شدخلانع ىللض نيح ناك امنا دسالا هيقلنا ىييبلا هاور

 ىييلا هاوراك ةئيفس نعىا (هنعىرخا ةياورىفو) فذصملا لوق هيلاريشي اك ةعقاولا ددعت

 هل . ص ت3 ا ا ا
 جررذف ( ةنيفسلا كلنىف ةنيفس و ىا 4 هءترسكت ) نفسلا نم ىا )َ ةنيفس ْنا ( زازيلاو

 50 ءاف ىنعملاو رضاح ىا 6 دسالا اذاف ) اهنع رحبلا رزجني ضرا ىهو 6 ةريزجيلا ظ
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 ؟ نيفلا انوكس ( قازمشي لمطل سو هيلع. ىلاعت هللا لس هلاكلوسر ىلوم انا. هل اقف ) ةتغب
 ميملا اش ( هيككك )7 ىلع كرو ىلإ ريسثي ىا ءاز اهدع مضتو ميل | ريسكو ةمحعملا

 داراىفو ( قيرطلا ىلع) ىناد ىأ (ىنءاقا ىتح) هقنعو هفتك نيباع ىا فاكلا رسدكو

 قدص ىلع ةلالدلا ثيح نم ىنلا ةزحعم ةلزنمب ىلولا ةمارك ناىلا ةراسشا ثيدحلا اذه

 ناك (مالسلاو ةالصاا هيلع ذخاو) ةعباتملا ةد ىلع ةعرفتم ةماركلا ناف ةلاسرلاو ةوبنلا
 دنع ىت نه موقل ةاش نذاب ) مالسلاو ةالصلا هيلع ذخا هنا كلذنمو لاّمنا ىلوالا

 ثياثتزوجو ةدحوملاحتفو ةزمهلا رسكب 6 هيعبصانيب ) ةروهشم .ةريبك ةليبق ( سبقلا
 نيسلاحتف وميملا سكب ( امسم اههلراصف) اهكرثئا ( اهالخمث ) ةعست هوجولاف امهنم لك

 ةمالعاهسسب لعحمو اهم اوكي ىتلا ةديدللا لصالاىف وهو ةمالع اهل هيعيصا رثا راض ىا

 لضصاىف ىا ( اسهيف رثالا قبو ) ةقالعلا ىهاسظ ةرايعلا ىف زاجمن ةمالعلا ىلع هقالطاف

 (ىورامو) هاورن٠ ىرداال ىغدلا لاق اهدعب ىا مغلاب ( دعباهلس ىفو ) ةاشلاكلت ١

 ىاطلغم ةريس ىف ( راما مالكن٠ هدن_ب دا نب ميهاربا نع ) ىورام كلذنهو ىا

 ظ هانطعا راو دحاو اه لاشو ريغعو روفعي ريحا نه ٠ لو هيلع ىلاعت هللاىلص هل ناك

 ْ راما ىا ( لاقو ربيخم ) هباضا ىذلا ةخسن فو همهس ىف ىا ( هباطا ) ةدابع نيدعس

 ظ نيتسىل نه جرخاىلاعت هللانا ىتعلو ىنعي ( باهش نيدب زي ىمسا هل ) دوساناك وهو |
 ىريغ ىدج لسانهم قس ملو ىنكر ثنا كمقوتا تنكدقو ىن'الا هكرب مل مهلك ارامح

 هاورامىلع ىنب سذيو ىنعيح ناكو ادم هيرثعاننكو ىدوهل تنكو كربغ ءادنالا نمالو

 ىلاعت هللاىلد ىنلا هاممف ) ىرهظ برضيو ىطب عجب ةياورىفوةفذح نعمتاحىنا نبا |

 ' ةالصلا هيلع ىنلا ىا 6 هناو ) بوقعك روفعب ةخسن ىفو رصقلاب ( اروفسب ملسو هيلع

 مهيلع برضيف ) مهوب ىا ( هباحتا رود ىلا )ب هلسري ىا ( ههجوب ناك ) مالسلاو
 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلس هيلا ةوعدلا ةباحا مهنم بلطي ىا 6 مهيعدتسيو هسأرب بابلا
 هبيفس ىعر ىا ( ىدر“ ) نفدو ىا © تاما 0 هيلع ىلاعت ٠ هللا ىلص ىنلا ناو )

 مهيوا نيتحتش ( انزحو ) اعزف ىا 6 اعزج ) ناهيتلا نب مثيهلا ىال ىا( ب ىف ١)

 لاقو روظنمىباثيدح نم ءافعضلاف نابحن ا هاور هربق تراصف ىا ( تاث ال نوكسف

 اهرك ذ روفعيهصقتاق تاعوضوملاف ىزوملا نبا هرك ذو ءىثشب سلهدانساو هللصاال

 دازوىليهسلالاق لوصفلا باتك ىف كروذ نبا نع هضورىف ىليهسلا اهلَن دف ىضاقلاريغ

 هباكا نم ادحا دارا اذاناك ميس و هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلانا لماشلا باتك ىف ىنيوجلا

 لسرادقنا ملعيف لجرلا جرف نايلافسابلا, ويظل سك ايه فااولا را اذه اىلصولا

 هيلا موا رادلا بحاص هيلا جرخ اذاف ةياور ىفو سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىتلا هيلا

 هلو روظ:هىبانعرك اسعنءاهج رخادقو اذه مسد هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر فاذا

 ةلويحلا قو فحل وم رتخ دانا قو هتاف( قيطخلال اذلج (للقو.قسسام وي ةح
 سسوس مر رش ٌٌُ 29202للنللاللالللللللللللللللالل32ل2االللالللاا

 ١ تي بسب 5 م ا ها - سل

 (هاندوز
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 لوح وم وهو ىهذل لاق رم نا ثبدح نم كاخلاو ليهاج هيف كيسا توبا 0 ديز نَء

 ىتا) زمملا ند ىث'الا ىهو ةص ةزسن ىف زنعلا ثيدحىفو ىا (زيعلا فورا رظن هيفو

 1 تدهشش ئأا ةقاثلا ثددحو ماعا لاعت هللاو مدس لج كك داعم نع معنولأ هآورو

 ١ ىتاريطلا اور ( كلم 1مناو !هقرسام هنا اهحاصا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا دنع

ٍ 

 ا
| 

 | ةيفع نينا يقيس ىتتالالب اجا نكح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل هللا لوسر تنا

 م ةرورضل ىا (عءانم ريغ ىلع اولزنو) كيش ىا 2 لع موباصا دقو) هل ةونغىف

 هللا ىلص هللا لوسر اه ) ةلذادتموا ةفدارتم ةعاتتم لاوحا (ةئامالث ءاهز مه وز
 اذك هالوم ىا 6 عفارل لاق مث ال ركسملا عيمج ىا 6 دنملا ى ؤراق مايو مدع كات

 | ةياوصلا ىفو هئيعب هفرعا ال اذه عقار ىباخلا لاق اذلو عفار وبا هالوم نكل ىملدلا هلاق |

 اهقنوا ىا ماللا رسكو ةزمهلا حف اهكلما ) عفار مهنم لكل لامن ةريثك ةعاج
 (اهطبرف) اهظفحو اهكلمت كنظاام ىا ةزمهلا مضب (كارا امو) اهظفحاو اهطبرا وا

 اهعادملا زاب م تاعبايل ارب كه قلاب (ةةهاطن ااذق اهدحوفا), اضهنع لغو للا

 نع قهيبلاو ىدع نباو دعس نا مهنم (/اوضوالا ارككور ىقط ف 6 عناق نا هاور)

 هللا لوسر لاقف )ل عناق نبا ثيدح ىفو ىا 6 هيفو )ل هنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىبا ىلوم
 (امب بهذ ىذلا وه ) ىلاعتو هناحس هللا ىا ( امءاح ىذلا نا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص |

 ىلاعت هللا بص ىبلاىا (لاقورل ةداءلا قر> نم امهلك اهءادعاو اهداحتا نا ىلا ءاما هنف

 دعب هلبق هلحم امئاو ةعجصلا خمنلا ضييىف اذك (مالسلاو ةالصلا هيلع هسرفلال ملسو هيلع
 اهنم قفتا نيرشعو ةعبرا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هسارفأ تناك لبق مث ىنالاك لاق

 (هرافسا صعبىف)) اهيلإ همايق دارا دق هنا لاحلاو ىا «ةالصلا ىلا ماق دقو )ل ةعيس ىلع |

 هللا كراب ) كناكم قرافنال ىا ( حربتال ) بسنا وهو لاّقبوا برقا وه اك ماش قلعتم
 كرحاق ) هتلباقم ةهجىفوا هتلبق بوصف ىا ( هتلبق هلعحو انتالصنم غرفن ىتح كيف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلص ىتحال رسكيو هلوا مضب وهو هتاضعانم ىا (اوضع
 هنا مهضعب معزو انه مسدلا بويراز ل ا نو اكان غرف ىتح ىا (ملسو أ[

 ىضاق فاقلا رسكب (ىدقاولا ىورام) مولعملاؤا لوهجملا ةغيصب اذه. قحتانو) مالانم

 قافاصلاو ىلاعت هللاهمحر ىبفاشلا هنعو يرجح ناو روثو نالجت نبازع ىوري قارعلا

 نكذاو:هتالسال وا ىفةنابلا» فيس, نبا .ةكينخس ةجارتادل كلا تؤ (ء ووتش هّريغ و ئراخلا ,ولآق
 | نقلا و( طيضملا عضو ىلا بسن هناو هل مهحرجو هيلع سانلا ءاسسو اين

 ١ (كولملاىىلا هلسر هححو امل ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نازل ىدقاولا نهو ىلع عامجألا

 هليمر نما مف 0 نهنم, فن :ةجسلا,جرخفا), ميلا ةاجحأ :قيقم ا ملل قلبو: حلبا فا
 || ملكتي ) مهغيلبت داراو مهدنع غاب ال راص ىا 6 مهنم دحاو لك جصاف دحاو موي ىف )'

 ناساب كولملا نم ىا « مهيلا ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىننلا ىا ( هثعب نيذلا موقلا

 (ل) هه ىراقلاىلع# 22641
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 نبا ثيدح ىفو ةياقنلا ىف ىعالكلا لاق مهناشب فرعتو مهناسلل ملعت نيغنم مهعابتاو
 اوفلتتالو هللامكمحر ب ىنع اودأف ةفاك ةمحر ىنثب هللازا مالسلاو ةالصلا هيلع لاق قححسا
 | لاق هللا لو سراي اوفلتخا فيكو هباحا لاقف ىسيع ىلع نويراوألا فاتخا اك ىلع
 اثعبم هثمب نماماو ماسسو ىضرف ابرق ائبم' هثب نمامأف هيلا مكتوعد ىذلا ىلا مهاعد
 جضاؤ .ىلاعت هللا ىلا كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسع اكشف لقاثتو ههجو هركف اديعب

 (باللا اذهىف ثيدحلاور) اهيلا ثعب ىتلا ةمالا ةغلب ملكش مهنم دحاو لكو نولقاتتملا

 ٌلقاو) ةرثكتم اياضقو ةددغتمقرطن دوو ىا.6 ريثك ).ةزجلا نم عونلا اذه ىنممىف ىا

 6 ةمالا بتكىف هنم )ل درو امو ىا © عقوامو )ل هتوبثو هتحىف ىا «روهشملاب هنم انج
 ةزليللا وا ةثدبلا -نيفقرعلا تلا

 ه2 لصف ]-

 ىلاعت هللا ىلص انين اذكو هتركذتىف ىطرقلا لاق ءايحالل ىا (مهمالكو قتوملا ءايحاىف)

 ىنأي ايف ىضاقلا ركذ دقو ىلحلا لاق قوملانم ةعامح هيدي ىلع هللا يحا ماسو هيلع
 عضار عمج ( عضارملا و ) ملكتلا ناوا لبق لافطالا ىا 6 نايبصلا مالكو) مهنم ةعامج

 | او [للمطملا نوكي نا: لقتحمو لميانق)ل والا رم طخ :وهو(سابقلا فالح ىلع
 ( مهتداهشو ) فطاعلا نودب فصولاب عضارملا نايبصلا مالكو ىملدلا لصاىف عقوو

 دياولاوبا انثدح ملسو ه.لعىلاعت هللاىبص) ةلاسرلل ةنمضتملا ىا (ةوبنلاب هل) نايبصلا ىا

 نوكسف مضب (دشر نب دم ديلولا وبا ىضاقلاو هيلع ىتءارّغب هيقفلا دمحا نب ماشه

 ن٠ نوريثكو ىا (دحاو نيغو) قيس (ىميقلا ىسيع نب دم هللادبع وبا ىخاقلاو)
 (ظفاطاىلعوبا انثدح) مهلك ىا ١ ولاق) ةزاحا ىا «انذاو) ةياورىا ؟اعامس)ل انكاشم

 (ديزوبا اًنثدح) ربلا دبع نبا ىا (ظفاحلا رمعوبا انثدحل ىناسغلا ىلعونا هنا ىهاظلا

 مده (ىبانعالا نا انثدخ دعس نب دما انثدح]) ةزعسن فاك ىحن نب نمحرلادبع ىا

 ديدشتو فاق 11 ةدح وم شل 66 نإ فهو انثدح ميلا (دوادوبا انثدح)

 دباع ةقث ءالعلا دحا ءاخلا ديدشتب (ناكطلا وه دلاخ نعر) ةقث ىوغبلاو ملسم هنعىور ةيتحت

 (اورانع نب بخ رع )ةّطق ةنسغ'ةنزب قدصتحي ثانم ثالث._هللا نم هسفن' ىرتشإ_.لاّغ ده از
 ن.دمتو كلامو هش هنعو ةشاطو ةلسىباو هسانع ىور. ىثللا صاقو نب يقلع نبا ىا

 ىبانع) رثك الا لوق ىلع ةعسلا ءاهقفلا دحا وهو ©« ةلس ىلانع ) ىراضنالا هللادع
 ديعس ةياورف ثيدحلا اذه عقو اذك فارطالاىف ىزملا لاق «هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره

 هيف سدلو هس ىبانع ةاورلا ىقاب دنعو الوصوم ادئ_سم دواد ىبانع ىنارعالا نانع

 بذيز ليقو مالس نب هللادبع تخا بشز ىهو ( ةيدوج نإر) لسرم وهف ةريصهوبأ

 رسسكو ميلا جل ( ةيلصم ةاش ريم ماسو هيلع ىلاعت هللالص ىنلل تدها ) ثراحخلا تب

5 ١ 
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 .تعضو ىا ةيمستلا نءال مسلا نع مما ديدشتب © اهتمس )ا ةيوشم ىا ةددشم ةيتحو ماللا

 كل ارك عفرلاب © موقلاو اهنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لكاف ] اهيف ملا

 ( ىتربخا اهناف رث اهنع ىا ( مكيديا اوعفرا لاقف ) اضيا اهنم ىا موقلا لكاو ةخن ىفو
 ءارلاتنفختو ءابلا حلل © ءاربلا نب رمشب ) اهلكانم ىا «.تاق ةمومسم اهنا .) ,فئنخت ىا

 ةمقعلا دهش ىماس ىجرزخ وهو رورغم فروا هاف اهمجمل نا كاياو رورءم نبا وهو

 ربيخ ةيضقو ةنس دعب تام ىتح هعجو همزل ليقو لاخلا ىف تام هنا للق ادحاو اردبو

 :لسو هلع لات ءلبم جلا ىلإ( لاقور) ةهدالا رجاوف قل كاملا لوا تك
 كنان ىنطابىف ددرتام ىنلمح ىا ( تلاق تعنصام ىلع ) ةيدوهيلا اهنا ىا 6 كلام )
 اكلم معدل نما ىا مدللا نيكي لكل تتكلم تعد عدا كره ناب |تنك نال
 دواد وباو الوصوم هنع قهبلا هاور اك ةريره وبا ىا 6 لاق كئم سانلا ت>را )

 ثيدح ىا 2 ثيدخلا اذه ىورندقو تاتقذ ) اهلتش ىا )ع امم اخ ( الاس سم ةملس ىلا نع

 © كلف كورا رتلاو قري ) نك نفد اك يا ( نبا ) منع لاحت تيار قيمنا
 كطلسيو كلذ ىلع طلسيل ىوربو 6 كلذ ىلع كطلسيل هللا ناكام لاقف )ل ايبن نك< مل نا

 ةياورىفو (,اهتلقنا اولاقف ) ىحور ةمصعو.ىد لاكاب دوعوم ىن ىنأف ىلتق ىلع ىا ىلع |

 هب اهلتش ما تام املف رمب توم لبق ناك اذه لعلو اهولتقتال ىا © اللاقف ) اهتلشن الا

 ( بهوريغ ةياور نه ل ةريمهىبانع كلذكو ةع-ا ىفو ثيدحلا اذه ىا 6 ىور كلذكو )

 ( اهل ضرع اق )) هنع ىلاعت هللاىضر ةربيهوبا ىا © لاق رث دوادوبا خيش وهو هش نبا ىا

 دواد ونا هاور كرك هللا دع نيرو حبا لل ورو )_اينيلتم صاح او اءا رض رمش ىلإ

 ( اهبقاعيملو ) رباح ىا ( لاق عارذلا هذه هءىتربخا ر) هثيدحىف ىا ( هيفو ) هنع قهببلاو

 اهنم رمش توم لبق اهنع ردص امب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر اهذخاؤي ملو ىا

 0 عما فو تاق( نعم نإ ىل' ءاهينخ نإىف قرصلا ىإ ( نعل هادو د 0

 نم روا اهاامكي فايت رمل رك تلاعف نخ رلا دع ن قمل ىلا ارق وف دايم رم

 ءاما عا ينعي ليلا يس اييرك يي كلل رولا ني ل راف ل كيو سان لا
 ا كلا فردا فو ل ءادّسا افع ىا : اننع راو يف لل ةيدحفو ا 6 هيف لاقو ( ىراقملا

 هللا ل وسرت ا وهل ىف ل اهمس.رتزء ل (ب اهقرعاتلر اق لاق هنأ سنا نعول ناحل ءاوز ىذلا

 مفلا ىصقا فقسف تو ىهو ةاهل عمج ءاهلاو ماللا عقب 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 م نال "ايف وهو دعس نا هاور ام ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب هىبا ثيدحىفو

 6 ريخ ةلكا تلازام لل هنم ةخم ل ىفو © هيف تام ىذلا هعحوىف لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةمومسملاةاشلا نم اهب لكا ةنيكسلا ةنيدملانه لايما ىلع ةدلب ربيخو اهتمقل ىا ةزمهلا مغ

 تاقوايف ١ مس ىلا قدواعيو يت ندمارح ا لادلا ,كيدعتو ادم )ع 0

 6 ت[©[ت[؟#©تت©“©>ل-شةلةىةلةهل2ل2ل2ل2لل ا 6066060900 060 ب011 ىءج>+>بب
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 نامزلااذهو ىا نالاو ةخيسنىفو 6 نالاف ) ملالا هب جاه غدللا نيحنم ةنس هل تمت اذا
 انه وهو تقولا ىنعي رسكيو ةزمهلاحفإ ناوالاو 6 ىربهعا تعطق ناوا ) هيف انا ىذلا

 اهمضبوا © ابصلا ىلع بيشملا تنباع نيح ىلع * هلوقيف اك ىبملا ىلا هتفاضال نونلا خش
 ةلكالا وهو لعافلا ءاس ىلع تعطق ناوا نامزلا اذهف ىا ةيربخلا ىلع عوف م هنا ىلع

 بلصلا ندع ىارط ءاه جو ةداحل ولم ؛نوكشو' ةخخاوقاقم 'ةزماهت“وهو ' ىرها هلوعغمو

 رهظلا ىلاو ديرولا ىمسسف قلحلا ىلا دتمب ىذلا وهو ةايح هعم قبب مل عطق اذا بلقلاو

 نك تنكف مسلا ىلتق ناوا اذه لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هناكف نيتولا ىمسيف
 لاقو هروبا ىلا ىرس مسلاناو هيهاظ ىلع هنا ىهاظلاو ىناسملتلا هركذ اذك هرهبا عطقنا

 نيس سلو ريثالا نبا لاق هقوذ ةذل صقن وه ةلكالانم هل لصح ىذلا ملالا ىدوادلا
 ماسلا قوذلا هب دهشي اك مباالا باذعلانم ىلا وه تلق مل سيل قوذلا صقن نال
 6( نوملسملاناك ) نأشلانا ىا ةلقثملا نم ةففخم ( نا ) ىزاغملاىف ىا ( قححسا نبا ىحو )
 ءايلا تشب ةوعحص ةؤمسن فو نونظنا ىا ءايلامضو ماللاتفب ( نوريل ) نوعباتلاو ةياوصلا ىإ

 ةداهشلان م اعون ىا 6 اديهش تام ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر نا ) نودقتميل ىا
 ىفانسال اذهوةداعسلاباوبانم عوننم ول الثلةلاسرلاو ىا «ةوبنلا نم هب هللا همرك |ام عم)

 هنودام اماو مهدي ىلع لتقلا نم هتمصع هب دارملا ذا سانلا نم كمصعي هللاو ىلاعت هلوق

 ترسكو رحخ“و مس ىتح هتاضرمو هللا تاذىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لمتحا دقف
 هّقنرطىف رج هلجر عبصا تنيصا نيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق هملا ريشي ام هتيعابر

 تنقل ام هللا ليس ىفو # تيمد عيصا الا تنا له

 لاقو ) ملعا ىلاعت هللاو كلذ لق ريب ناك مسلاو كوش تاز بالا ناب ببجا دقو

 ىخوتتلا ديعس نب نونحح“ نب دم وهو اعونمتو افرصنم نونلامضو نيسلامتتب ( نونححس نبا
 وهو (« هتمس ىتلا ةيدوهيلا لتق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا ثيدحلا لها عمجا )

 ىجلدلا لوقف اهلاح ءادّساىف اهل ضرعتلا مدعنم دروام ىفانسالف اهسما ن2" نعزي

 امهنع ىلاعت هللا ىضر ةريره واو سنا ثيد>حنم صام اهدرب نونح“ نءا ىوعد نا

 توم لق هيفن لمح نئثدحلانم دحاو لك نا قيس ذا هلحمىف سيل ةيَش نإ بهوريغ ةياورنم

 نيشام بسحن ىا ( كلذفف تاياورلا فالتخا انرك ذ دقو ) فذصملا لوق ىنعم اذهو ءاربلا

 ةلوق هيلا ريشي اك ءاهتناال ءادتبا ىا 6 رباجو سناو ةريره ىبا نع ) كلانه فلاختلا
 ءاربلا توم دعب ىا 6 اهولتقف ءاربلا نب رشب ءابلوال اهمفد هنا سابع نانع ةياورفو )ل

 فالتخالا اذه لثم ىا 6 كلذكو ) عاججالانم نونححم نبا هركذام تبثو عاذتلا عفتراف
 هلتقنم ىا ( اندنع تنثا هنع هوفعو ىدقاولالاق هرحح“ ىذلل هلتقىف فلتخا دق ) هوحن وا
 قلعتملا هر“ ببس الوا هنع افع هلعلو © هلتق هنا ) هنع ىور دقو ةزعد ىفو © ىورو )

 ءىما رخآ ىف نيملسملانع هررض عفدل وا هريغ ىلا ةيسنلاب هنع ردص ا هلتق مث هسفن ةصاخم
 مس لا

 وا
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 | قيد نإ (ةعيبدطا [ىززولاا ةلط تغمر ةلخح ا ذهاق:ةلتق ( نس ايرنإلا ةوينع معزز اهلل احل دا لقا
 | قيد اه زوم. ئا 0 هلنمركذف ) .ىزدبلاىإ (رنتس ناش نازلا 2 .ةماوهسلا ةاعلا
 أ دلارص ىنلا ىا (طسبف ) هثيدحرخ ىف ىا ( هرخآ ىف ل ديعسوبا ىا ( لاق هنا الا )
 | ىا ( تلامس اولك) ةخسنىف اك هباحصال ىا 6 لاقو ) اهدمىا ( هدب )ل ملسو هيلع ىلاعت
 ملف ) اهيللع ىا 6( هللا مسا ايزو اهنم ىأ (انطكاذزت هركرفا نيئيعتسمو همساب نثدتم

 ىفن مومع راكتالا هجو لعلو ىملدلا هركذ ركشم هنا ر نبا ظفاحلانع ( ادحا انمرضت

 هللا كس هللا مدقت اذكو يرصتلا هب قبس 5 هنم ءاربلا »توم حم أف تبناها خم, رارتشالا
 ثيدحلاو اذه اهب ةداهشلا ةيئمم هللصحو اهببسب ىفوتنا ىلا اهنمررضت ماسو هيلعىلاعت

 اهتدها ىتلا ةمومسملا ةاشلا ىف ةباوصلا ماو ظفلب نيصحلا نصحلا ىف اضيا ىرزجلا هاور

 ذل دتنس ىلا مقتسا وا ةيشدهتم انجل كي موا ىلك فر اولكو. هللاعملا )زنك ذا نا هيحصل زقلا

 دانسالا عج لاقو ىردخلا ديعسيىبانع هكردتسمىف ؟11لا هاور حالسلا بحاصلاق كالا
 تايراو فيان ناك قييرزاووشملا, ذا كالي لطإت ديفيد انتفاع متت اةلاقي نكلرلارمتا
 ةينل اهتمازكء[ىبلا ننربشي الا هةياصلا نيج دحبار ةمووعتلل وعلا تكاتوره لك ا لزع [ماوسلل
 بارتلا تحن اهنفدو ةاشلا كلت قارحاب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد ىنلا صاو اهنم تامو

 ةاشلا نم لكا ىذلا لجا نم هلهاك ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مجتحاو

 ىلاعت و هنا_عس هللاو راصنالا نم ةضاس ىنبل ىلوه وهو ةرفشلاو نرقلاب دتهوا همح

 ةمومسملا ةاشلا ثيدح جرخ دقو ) فّصملا ىا 6 لضفلا وبا ىضاقلالاق )رارسالاب ملعا

 نابل باج ع ةنقبلا اركب ةحالا يجن تبول يكل ا ومزتلا نيدلابع 6( حا لا
 ماعلاو صاخلا نيب ىا 4 روهشم ثيدحوهو ( ماسقالا نم هريغو يدا ىلع ةلمتشملا

 مهريغو نيملكملانم ىا ( رظنلا لها ثا فلتخاو )) مالعالا ءاملعلانم روهمجا دنع
 مالكوه لوس لئاق نف ) ماسجالا ىف مالكلا ىلاعت هللا قلخ باب ىا 6 بالا اذهىف )

 هن اك تادانللاو تائابنلاو تاناورللا نم معا تادوجوملا نم لحم ىف ىا.(ىلاعت هللا هقلخ

 طفل اجركذ (,رم اور جتلاو| ) اهبيدعت زوزو ءانلا تنيفذي 6 ةتبما ةابثلاف ) هلوش الثم
 اهدحويىا © اه ىلاعت هللا مدح 2مالكىلع فطع امهعفرب «تاوداو فورحو)عيوتتللوا

 ميلا رسكو ءايلا مب ( اهعمسيو ) اهيلع ركذ ام فققوت مدعل اهل ةانح الب ءايشالا هذه ىف

 عاونا ىا ( اهلاكشاريمغت نود ) فورحلاو تاوصالا نم ىا 6 اهنم ) هقلخ نم ءاشن٠ ىا

 لوقلا اذه ىا « وهو ) اهتقيقح مامتو اهتفصو اهتلاح ىا ( اهتئيهنع اهلقنو ) اهروص

 ىنالقالا بيطلا نبا ىا ( ركب ىا ىضاقلاو ) ىرعشالا ىا (نسحلا ىبا غيشلا بهذم)
 صيالوريشلا مالكو نجل ءمال نيني نم انقل موك, اظن غب كلوا 1( دنا اههجر))
 هلوق نم دافتسي اما فالح .ىنال مك تفنصملا هقاسام ىلع ىتوملا ءايخالا ادئاسم نوكي نا
 اهاذاخلا داحا ىلإ ةؤخسنىفو 6 ةايلا ) ىلاءتوهناحسللا ىأ ( هداجناىلا اوهذ نورخا و )



 أ ةانييللا فانا نسب ىلا.( هدسن )مالكا دام مت ىأ را وا بصنلإب ( مالكلا مئالؤإ )
 ةئدسلا لها رشعم ىا ( انعث نعاضبا اذه ينو ال يا ع اهريغت مدع عم اهب

 اهيف ةايحلا داحمال ىا ("لمتحم ) نيلوقلا نم ىا 6 لكو ) ىرعشالا ىا 6 نسحلا ىبا )
 فنا مالكلا ىلع يناثلا لولا لمح فنصملا ةعفذ نيلوقلا نيب ضقانتلا ناك امو اهمدعلوا

 هلوُش هيف اهقلخ لحم ىف هقلخ مازلتسا مدعل' ىظفللا ىلع لوالا لمحو ةاحلا همازلتسال

 اطرش ةاحلا ) نسما وبا ىا بئاغلا ةفيصب زوو نمت ىا 6 لمت ملذا ملعا هللاو )

 هيف ىا ( اهدرجب ةايلا مدع عم اهدوحو ليحتل ال ذإ تاوصالاو فورحلا دو>و)

 طرشنم ديالف ىرفنلا مالكلانع ةرانع ) تاوصالاو ىوركلا ىا © تناكاذا اماف )

 تايالا ىهاظو لوقا ( ىح ن. الا نسفنلا مالك دجوبال ذا ) تاوصالل ىا 6 اهل ةاحلا

 وع اعلام سول نازل لاب هلو اهتم للاق لوألا لؤقلا داوي ةسالاحالاو

 هللا 53 ددحا كن سم له نالف ىا همسأب ليلا ىدانس لجلا نا ثردحو ا وهقشال

 بهدم نم 3 5 ةداعلل قرذ كانه س د هنأ ع ثندحلا رشتسا لاق من لاق اذاف ىلاعت

 هلوق هيلع لدبام اهدجومب ةفرعم اهلءايشالا نا ةفوصلا برسشهنم حيرصلاو ةنسلا لها

 اهسنح اهمهشو اهقلاخل ةحسم ةنسلا اهلذاو هللا ةيشخ نم طبهب امل اهنمناو ىلاعتو هناعس

 ةدوذمم فلا اهدقن ةدحوملا ديدشتو ميلا مغب ( قابحل اذالخ ) اهكاردا هللا دارا نءو

 هذخاو مالكلا ملعىف اماما ناكو ةلزسعملا ىدقت» نه وهو داوسلاب ةيرق اح ىلا ةيسن

 جشلا ذا هنعو هرصع ىف ةرصبلاب ةلزخملا سيئر ىرسبلا ماحشلا هللا دبع نب بوعي نع
 لازت_عالا ىلع ماقا امدعب 2: سم تاراطانم 5 هلو مالكلا ملع ىرعشمالا نسا ونا

 ةئالا ماما راصو ةنئسلا لها بهذهىلا لامو هل امن سحو هلاح نع نع عجر مْ 0 0

 ماع ىفوت ىّرْوَرملا قححسا ىلا نع ىفاغلا هقف ذخا ىكسلا لاقو بهذملا كلام هنا ل

 ىا رفا يم راس نيبنم ) ةناعالاب و فران ةنس تك قاما اماو ة هئاعالثو نينالث

 ىظفللامالكلا دو>و )ل هناكما مدعىا 6 هتلاحاىف ) دحا هقفاوب مذا ةيمالسالا قرف

 تاوشلاو اقول ئلشلا ةنيصي نب: تككوترغ كر ىلا اوتمألاو ىؤارلل

 < ىذلا ىا ( ىصحلا ىف ) اريل هقولم ا (انلؤ)' تاكل قت
 (لاقو )نيبو ملكت ىذلا ىا ( عارذلاو ) ناو نح ىذلا ىا ( عذجلاو ) ىطصملا دب ف

 ( ةلا و اناساوافاهل )قاخ ىوربو قشىا ءارلان 6 قرخو ةامح اهففقاخ هللا نا )ىقامحلاىا

 هللا اهردقا ىا اهنكما ةخسىفو ىاكلا ديدشتب ( اهنكم ) اهيلع قطنلا فقوتن امم ىا

 003 شلال ال نا هلك خوي زيؤ ةر ناخد ما زار 0-5 اهب )ىلاعت
 برغا هنوكل ( دكوا ) هلقني ماقهالا ىا ٠ : ممهتلاو 2091531 مك ام تاو كل

 لين و هيلعىللاعت هللا ىلك هيدب ىف ىصحلا ىإ © هعيست لن ممهتلا نه .) ها هإقنف بحتاو

 ( هراخاو ظفادحويملو ىحلدلا رشف اذك هل عارذلاىا هرابخاو هيلا عذجلاىا (هننحو)
 110171 تب م رج يو 2 2 جس يح جما
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 ةوسن ىفو ثادحلا حارش ىا © ريسفتلا لها نم دكا نفس مو ( ةدمتعلا 0 ىف

 ىا © كلذنم اش نيثدحملا نم ىا © ةياورلاو ) خئيراوتلا بابرا ىا ريسلا لها ن

 هللا ةرورضال هنا عم هاوعد طوقسىلع ل ءامواراع مهلش مدع ىا ©( لدف ) قابلا هاعدا امت

 قفوىلع نوكي امنا وهو ةداعلاقرخ ماقم ماقملا ذا لقنلا ربخو لقعلا رظنىف ىا ( رظالاف

 ريبعلك ريشبتلا#عا (قفؤللا ةنلاؤ") ا دقلع و 00 اعتو هناعسوهو ةدارالاو ةردقلا

 (هعفر) مده دقو حارملا نبا هنا ىهاظلا 0ك دو ىوروأل هاوسال هللاقفوملاو ةخسلىفو

 لادلابو هلواىف ءافاا 2 ةيطعن دهف نع 0 هكيدح مفر ىا لعفلا ةغصب ةؤسل ىفو بصنلاب

 بهاوملا فو ىلعلل امبت ىجلدلا هركذ ام ىلع فرعبال اهالكو ءارلاب ةسضأ ىفو 0
 نيف ماسك ةنفع ار ورغم اقبلا طور اهو يفسر ١ قادلاو عيب دهم ن
 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبالا نا ) هخايشا ضعب نع ءار هرخآ ىف ميلا نوكسو ةلمهملا

 ان نم هل لاقف طق لمواد ا نا( نمل دفر) اد اا هن زج ىأ ( صل ىلا

 ناو قهببأا ةا ور ادقأو ”كاووجلا ةغلطبا ( "ىئاورونولا .هلوشار "ثنا عا اللا كنلسأل لاقف

 دل ا رسدكب ضرعم ىودو زوالا جاارإبل دقت مب مه سوط عوز كابس

 هللا ىلص ىلا نم اذ زر ةياثلا ءايلافذدحم بقبعم ةؤسأ ىفو ريغصتلاب » بيقيعم نا 0

 0 ايلا حامي ىلا اهو دلك د51 بهاوملافو ( ابحيم اسو ةلعجلاعت

 نا ا ثأر ماسو هياعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كننأرف 35 انا: عادم

 لاق انانم هللاق ىا 6 هلئمركذف دلو موي ىصب )ا هيلا ىا ( حج ) 3 اكمال هذا
 هلعلو ىجلدلا بك عوضوموهو ةيحد نءا لاق 14 ةماعلا كرايم ثيدحوهو ) هللا لوسر ١

 ركاسع ناو قهيبلا هاور اذه ثيدلا نم مدقت امل فورعم ريغ دانساب عوضوم

 مضي © ةنوصاش ثيدحي ) اضيا كرابلا ثيدح ىا 6 فرعيو ) للز لح هناف لماك

 عب ىارح ا قو نآنلا 1 ةدع 2 ضعب ىف طيضو ءانق نونف واولا ن ل و داصلا

 ىا 6 هوار مسا ) ن لها نم دسيبعوبا ةروسكم ءاهف ءاسبلا نوكسو داو !و داصلا
 لاق ةباوحلاىف 0 هناا كرابارعاى وصلا اذه ىلاطا لاق كراملا ثيدح ىوار

 اورج العا ادت ككل غرم ثيدحف ةماعلا كرام ةباوحلا ىف هدير ىف ىهذلا

 هللا كرات )7 تقطن اعف ىلا ©( تقذص ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص ىننلا هل لاقف 00

 ةداهشلاوا ةملكلا هذهدع ىا ( اهدعب ملكتي م مالغلاانامث ) كرما ىفوا كرمعىف ىا «تكف

 ريصإ نا لبقىصلاوه انهمالغلاب دارملا نا ىلا ءاميا هيفو ملكتلا نهز غلب ىا يساعإا

 ناكو ةع ة_زؤسأ ىفو 6 ناكف ) ملعا ىلاعت هللاو مدقت ىذلا ىصلا ريغ اذهف اش |

 ةماعلا ىلا فيضا ةكربلاب هلاعد ملسو هيلعىلاهت هللا ىلص هنوكل ىا 6 ةماعلا كرابم ىمس ) |

 ةرهيسم نم ؛بك/ ارلا رتصرت تناك ءاقرز .ةيَراَح ةماعلا نا سوواقلا قآق:الهاهاّنم ناكدلال !

 ىو زاوحلا راس نم اليخت رثكأ ىهو اهمساب تيمس اهيلا ةبوسنم وجلا دالبو مايا ةثالث |



 كة

 | عجلت هللا همحر ىطويسلا لااله اذه ةكنع قو ا ةنيدملا نود

 تاسالا هذهىف ريغصوهو ملكت نم

 ميصو ليلحلاو ىسيعو ىحيو * دمم ىبللا دهملا ىف ملكت
 ملسم هءورب دودخالا ىدل لفطو * فسوب دهاش م حير> ىربمو

 ملاكنن الو ىنزت اها لاقب * ىتلا ةمالب سم هيلع لفطو

 محم كرابملا ىداهلا نءز ىفو * اهلفطز وي رفافع ف ةلو جامو
 ةرجهلا نه رسشع ةنسىهو ربكاناو واولا جم © عادولا ةجح 1 كى ةصقلا هذه تناكو )

 ملساو ىا ) ملسو هياعلاعت هللا ىلص ىنلا لجر ىتا ) ىرصملا ىا ( ن.حلا نعو )

 ىنعي (اذك ىداو ىف هل ) ريغصتلاب ( ةينب حرط هنا هل لجرلا ىا ( ركذف ) هتارصاو وه
 هللا ىلص ىنلا بهذف ىا 6 قلطناف ) اهتاممو اهتاح ىف ددرتوا اهب هنظ ىلع تكله اهناو

 ! هللاىبصىنلاوا اهوبا ةينبلا ىا ( اهادانو ) دوهعملا ىا ( ىداولاىلا هعم )ملسو هيلع ىلاعت

 ليف لنا لسرةنلا لوسر ةوعد ىإ © جحا ,ةنالفإ اهمسأب )رهظالاوهو ملسو هيلعىلاعت

 ( لهل نعداولا مدل ( تحرخت ل ءرييشاو ءرصأبر حاب ( ىلابت هقارزذإب,):ملسو هيلع
 ك.وبانا ( ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىا «اهللاقف كيدعسو كيبل لوقت فوز هف

 امهيلع كتددر ةددحلاوا ةيلصالا ةايملاب ىا 6 امهيلع كدرا نا تددحا نافذ املسا دق

 امهيف ةخخنىفو ( امهب ىلةجاحال ) تلاق ةخن ىفو 6 تلاقف ) كلاحىلع كتكرتف الاو

 نلبابلا ىركاذا انكر اور نمي عي ل ننيسلعا نع تدديلاو- © امهتفىل اريج هللا تدحو,)

 الا امهلمتحت ةيضقلا نال ىتوملا ءايحا ىفوا راغصلا مالكنم نوكي نا لمتحم هقاسس مش

 قاعتيامالوا ركذي نا هب قئاللا ن 'اك اذا لحما اذهىف بترب مل ىلاعت هللا همحر فاصملا نا

 "0 التام ب ةيدحلا تاو ف نلوضلا قيل لع« نايبصلا مالكي امر مث ىوملا ءايحإب

 0 لاقف مالسالا ىلا الحر اعد ملسو هيلعملاعت هللاىلص هنا ركحذ ثيح اهئايحا ىف احنرم

 لاقف هايا هاراف اهربق ىنرا ملسو هبيلعىلاعت هللاىلص لاقذ ىتنا ىلىحن ىتح 0

 نيحتا ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص لاقذ كيدعسو كيسل تلاق ةنالفاي ملسو هيلعىىلاعت هللا ىلص

 تدجحوو ىوبانم ىلاريخ هللا تدحو ىنا هللالوسراي هللاو ال تلاّقف اسدلاىلا ىعجرا ' نا

 :ردص ف اًظفللا ذهن: ثيدحلا اذنه مدقن نا: فنطملا.قخ ناكف امادلا نم اريح ةرخئالا

 اهزيطو ةاش حبذ ارباح نا ميعنوبا هحرخا ام ركذي مث باتكلا ناونمل اًباطم نوكيل بابلا
 ةالصلا هيلع ناكو موقلا لكاف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر اهب ىتاو ةنفجىف درثو

 ماظعلا عم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا مث اهمظع اورسكتالو | ولك مهللوَهب مالسلاو

 بهاوملابحاص هركذ اذك اهبنذ ضفنت تماق ةاشلا اذاف مالكب ملكت مث اهيلع هدب عضوو

 ىلع مقو هنأ جتالاف هيوبا مالسلاو ةالصلا هيلع هايحا نم اوركذا» اماو

 كاتفلاؤئازإلا عيالبلتلا . مل انسز هتف: كوبنسنلا لاقي, اك :تاننقتلا . .روهجلا "هنييلع توام |

 (نعو)



 أ 4

 راصنالا نم اباش نا) ميعنوباو ايندلا ىلا نباو قهبلاو ىدع نبا ءاوراك (سنانعو)

 ءانيطغ ىا ميلا ديدشتب © هانيجحتف ءايمع ) اهدوجو لاح تام ىا ( زو ما هلو ىفوت

 رذحلاو رجالا دعوا ركشاا ىلع اهانلمحو ربصلاب اهانرما ىا ءاّرلا ديدشم (اهانبزعو)

 انق) تاغ ىلا (ىاتل اعلاف 0 ورفع هنأ ةلاؤلاو ةفالطلا» كمت جلس نر رازوورالا

 كلوسر ىلاو كيلا ترجحاه ىنا ل ىنربجعيف ىتيثنم ىا (ملعت تنك نا مهللا تلاقف من
 ناننشداو)> ل ةلئاز_ئأ طش رك إلا قس نا>ةقما علا دن ا ديطقنلا 5

 تاغ وكمال هقدر اذع ةقلاعتا نكاح: قسطا[ © طي ادراناق#) هير ةاط 1 سارق
 ظ ىلاعتو هنا هملع ىلا عجار ريغ ديدرتلا نا نم هائمدقام ىلوالا ن ل ذا ىنعمي

 ااهاجن هلوش ى طدلا دعبا دقو 00 امر ك1 اهمزح مدع ثيحنم همولعم ىلا لب

 ظ ئىذدل) اهالش وم اانلاز الو اناكش ل سو ان" قا < هاآزلا دك ماا وللا اج

 ةركمسك ن1 ةلااعلاا ل الا فاو لقت نا "قلنا ةكلعاللا كلامنا 4 ةناردلا كدا

 (نمعطو مطف)) هايحاىلا اءاعد دعب (ههجو نعل عقر انقراف امو هفشك انلزاق ىا بوثلا

 عون هناك كلا والا ةراشا هيفو هعم انلكاو لمولانا يتمم هلال لا ةفنك

 تاداعلا قراو> ن٠ عوبتملل لصحمام عباتلل لصح ثب> اهتم غلبا ىه لب تا ةيقلاعلا

 نكل هتكس دوجو عم لامتا لامتحال هلاما دعب هلايحا ىلع ةلالد رص هيف سيلو اذه
 ىراصنالا هللاديبع ن .هللادبعنعر) ىقهيسلا هلام ىلع ىا (6ىورو)ل مالا ءاعدب ملا لآ

 ىراصنا اذه تباث ىلحلا لاق ممل ديدشتب 6 ساعت نإ سبق نب تباث نفد نميف تنك

 هلوق لزن امل هنا كلذو ةنحلاب 00 هللا لص ىلا هل دهش دقو راصن ١ !"ىطخ

 نسر يد عر ىنلا توصقوف 0 اوعفرتال اونما نيذلا اهمااب ىلاعت

 نم ىنا متملع دقل لاقو هتوص عفر ناكف ممص هينذاف ناكو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةفالوسرل كلذ ردك رانلا لها نم انف ملسو هدعلاعت هللا لص ههالوسر لع انوص كمت
 ١ تباث ىا (ناكو) سناو هوس هنع ىور ةنحلا لهانم وهلب لاقف ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص

 ناح هانم را بودسلا ةثالثكف ةريشع ىتنأ هس ةماعلا عفو تناكو (ةماعا لقيا

 نامعو ةطل قو (نانع ديهشلا رمع قدصلا كيوب هللال وسر دمع لوه.ريقلا مالخدا

 ا: رظنف) ةصاخ ةمحرب ميحرلاو ةماع هموقل رابلا ىا ( مبحرلا ) ةدحوملا عتب (ربلا)
 ممايحاال ىتوملامالك ليلد ثيدحلا اذهف (تيموه اذاف) تومو ةايحنم هلاحنب ربتخم ىا'

 نباو هنع ةدنم نباو ميعنوباو ىناربطلا هاوراك (ريسشب نب نامغنلانع ركذو) ىنذالاك
 ميحلا مث ةمجلا ءاخلاب (ةجراخنب ديز نار) سنا نع :توملا دمر: شاق نم باتكىف ايندلاوا
 رخ دقو رذقتلا نوكي نا.زوجو ايم هنوك لاح دوعقوا مايق نم طقس ىا (اتيم رخ)

 |نمف قالط ب سقلا هنع هلشن ام ىلع امندلا ىلا نبا ةياور قام هديؤلو 4 هيقعيف هن :تاق ايح |



 -. ةةلطلا سا
 (ةئسدملا ةقزا ضعب ىف ىوتف رذذا رصملاو رهاغلا نيب هنسدملا قرط نه قا رط ىف ىمع وه

 (عفرن) اهلخادف ةكواسملا اهقرط ضعب ىا قاقز عم ىاقلا ديدشتو ءازلا رسكب

 مشل (نذرصي ءاسنلاو نيئاشعلا نيب هوءمس ذا) ههجو ىطغ ىا (ىجسو) هدسجح ىا

 ( اوتصنا اوتصنا لوش )ل هلهانم لاجر نهعمو ىا (هلو>) نهحايصب نيكي ىا ءارلا

 اذاف اوراظنف ربك انال زءركتلاو اوءمتساو اردكتما ىا امهف ةلمهملا داصلا هك ةزمهلا جفن

 ةخس ىفو (ههجو نع هؤاطغ فشك ىا لعافلا ةغيصب (رسح) بايثلا تنم توصلا

 ةياورىفاكهناسل ىلع لئاقلا ىا (لاقفإل هي>و نع اورسُخ ةياورف هنا هدب ؤيو لوعفملا ةغصب

 مهرخا ىا (نييبنلا متاخو ىمالا ىلا ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىنص (هللا لوسر دمح)ل

 ىذلا ظوفحلا حوالا ىا (لوالا باتكلا ىف ايلك امئاخو ايما امين الوسر هنوكىا (كلذناك )

 قالضاوا نبك اناا ريركتلاو قحلا لوسر ىا (قادض ىدضا) دير ىا (لاق 2 لدسال هفاملك

 (ناثعو رم و لكنا اك مو ءاهننالا نع هن أنا ايف قدص هنا م" ءادّسالا نع هب ريخأ 5

 قدصلاب ءاحىذلاو مهيفىلاعت لاقنمن مهنابوا هيلع هللا اودهاع اع اوقدص مهنابوا ريخ ىا

 ظ ة] فدك ا كلذو_نينتسحلاءازح "كلذ مهد دنعنؤاشيام مها نوقتملا مه كئلوا هب قدصو

 (لاقمثل بطاخم ما قدص قدص لاق ثيح ىلدلا ىلع فد دقو اذه ةرخ الا لاوحا نم

 | اماو ةبيغ اما عادو مالس وهو (هتاكرب و هللا ةمحر و هللا لوسراي كي.لع مالسلا ) ديز ىا

 صضاظلا لوقا هانكرت ىور ىاسلتلا لاق ملا هللال وسر اذهلاق ةياورىف هلا هديؤيو ةدهاشم ا

 | نب ديزف ركذ باعيتسالا بحاصزا ملعاو ءدبلا دوع ىا (ناك ام اتيم داعمنل فرحت هنا

 يح اوو ىحذلا لاق كلذىف نوفلتحال توملا دعب ملكت ىذلا وه هنا ديز نب ه> راخ

 قدح لونإلا تاتكلاو ديمح] .ثمخ |[ لاقف ملكت م هردصق 12-> اوعمس مما م بود

 قدص لوالا فاكللاق هللا سما ىف نماآلا ىوقلا ةسفن ف فيعضلا قيدصلا 5-8 قدص

 نب اءسو ةعاسلا ةماكو فر.هضلا ديددلا 3 نكفلا ا ناتدسىؤاو عبرا تصم هحاهذم

 ىج”ناقع نمزوف ىنوب ربلا ديع نبا لاق دحا موي لتق هلال مهو كلذو هوبا وه للقو
ْ 
 ٍإ

 ا
 املف قوت راصن انهم اللحر نا بدسملا 3و د.عس نعو اذه نكرر ٍِس امو سرا سس ريخ

 ه> رخأ ماسو هلع ىلاغت هللا ىلص هللا لوسر نزوح لاق ملكت هن وامحم موقلا دانأو نفك |

 هتازقو ةيازاخا اهف) ةحوتفملا ءازلا ديدتقتو ةممعملا نيعلا ٌمْقو ميلا مغب (فرشم نبا |

 ْ ديدشب © لابخلا قا وبا انثدح ) هريغ نمو هنه لكوا نسما وبا ىا (لاق هريغ ىلع |

 ىلع نسحلا وبا انربخلا ) فئضملاىا (لاق) تاف الا ىا (تاهاغلا ”ىوذو ىضرملا هئازباف) ظ

 (ةدحوا ا)
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 هللا ىلص هللاك واسساو اهدرف ( هلوق ىن 50 ادد ةنحلاب ىلاعدو مل للا اهداعاؤ لعؤأ

 6 11 رع

 ةريسىوار وهو ( درولا نبا انث )ب ةل.هملا ءاطادب دشن, 6 ساحنلا نب دمحوبا انثدح ل ةدح حول

 هللادبع نب ميحرلا ديع ديعسوبا وهو ءارلا نومك ةدحوملا م# ( قربلانع ) ماشه نبا

 مامالا وه ( ماشه تأ قر 2( مهالوم ىرهزلا ىدادغلا 4 هعرز ىلا نب ميحرلا دب دنع نبا

 روهشم ىليهسلا لاق ةريسلا بحاص بوبا نب دبع كلما دبع دمحم وبا ةمالعلا بيدالا

 ثدحو رصم مدق ةرمصبلا نم هلصاو بدالاو وحلاو بسنلا ماع ىف مدقتم ملعلا لامكب
 ديدشتو ةدح وملا - 2 قاكللا دايز نع ( نتثامو ةرمشع ثالث ةنس رصمع وتو ىزاغااب

 ىف هينا تحن ىهو هما ىلع لخد هلال هب ئمس لتقو ءاكلاب رهتشا هلدج ىلا ةسن فاكلا

 هصاخ ىزاغملاىف هب نسابال نيعم نبا لاقو دمحأ هع ىور ىما لتس هنا لاقو "حاصو

 ماد نبأ« ةضسن اا( نءاهنكا نبا: انث,) (ىقزادتتملا ف .مامالا اونعو وس ني نع

 رمع ن.مصاعو ) روك ذملا قا نبا خياشم دحا وهو ىرهزلا هيدارملاو باوصااوهلوالاو

 ةءالع ناكو قودص ةعامج هنعو رباحو هينا نع ىوري ىرفظلا نامعنلانبا ىا ( ةداتت نا

 نورا ىا 6 ةعامحو رث ةتسلا بتكلا بامصا هل جرخا ةثامو نيرسشع ةنس تام ىزافملا ف

 اهب قلعتبام عيمجم ىا ( قاياشل هلوزغىف ىا ( دحا ةيضّشب ) قححسا نبا ىا ( مهركذ )

 © اولاقو / قحح“ا نا ىا © لاق ) اضيا ىتهببلا اهاور دقو اهصوصخي ةصقلا هذه اهنمو

 ةريشعلا دحا وهو دحا ةونغ ىف ىا ( صاقو ىبا نب دعس لاق ) نوروك ذملا انءاشم ىا

 داصلاب 6 هل لصنال مهسلا ىناوانيل ماسو هيلع ىلع هللاىلص هللا لوسر نا ) ةرشبملا

 اوقف فوكو كايت روسو بعل ادااكلا «هيعللا قو حرلاو مهسلا ةديدح ةلمهملا

 غارف دعب ناكاذه لعلو ةداعلا قرخ نه اذهو هباصا نه لتقف هب راف ىا ( هب مرا

 هاورام ىلع ىا © ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ىر دقو ) لصن اهل ىتلا ماهسلا

 نع )ل دحا موي ىا ( ذئموي ) السم ةداّتق نب رمت نب مصاع نع قهيبلاو قححسا نبا

 نلد1 ةق (ككذنا يع 9 كايدغ عز ااةلبتوأل هداف وو تكلي دال توق ( هلو
 2و0 كيضاؤملا نحلل (فااذكت اهيففإ قالا ىتح ةطسل ىفو ترسكلا ىا فال

 ىوارلا نم ريسفت وهو نوناا مضب 6:3 يطل نا د نان نع نمازي "كوع

 هب ىتاف هدخ ىلعا ىلع كلاما حدف مقلاورواولا تلعب يلو لر ةشقو ينخم)

 ىتحاو اهحا ءارطا لا تباووكللو هنا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال لوسر

 اهعضوم ىلا اهدرو هدِس ملسسو هيلع هللا ىلص مق ايدل ندم 2 نا

 اذهام هل لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبللا ىتا هنا ةياور ىفو الام هكا مهللا لاقو

 تلت ناو ة لع :كللوا تازيص تناش'ن ا لاقف هللاول وكسر او قى امدادعأ [نلاقف | ةدانتتلا |

 لي زد> رجا ةنملا انا هللا لوسراي لاف َّش اهنم دقش ملف 0 هللات وعدو ااه در

 لاسر هلي" تااناقناو هل اهدا ارك عا نأ 7-3 ا ىنكلو. ليمس«للجت ءاظعو



 ا ك6 اليخ ةدانق ن يح نس 00 نرغ قع انا هاور اك 6( يي ت7 ىلامت

 ديمسسيلا نع ءارخلا هحو نم قهيبلا هاورو ةدات# هدج نع مصاع نع قهبلاو ىدع

 تناكو ةلودقملا اهنال © هيننع نسحا ) ةدودرملا هئيع ىا 6 تناكف ) ةداتق نع ىردخلا

 زوم قاسملتلا لوق فءض رهظ اذهلو ىرخالا تدمراذا دمرتالو ارظن اهدحا اضيا

 ىنلا اههدرف امم اّدصا امها ىورذا ىرخالانع نينيعلا ىدحا ركذب ىنتكا نوكينا

 ىلع دفو دقو اذه نيتيضقلا قرفتب عن لا نككو ىهتنا اننريف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لاقف اد ع هلاسف هتيرذنم لجر زيزعلادبعن رمع

 در امبا ىطصملا فكب تدرف # هنيعدخلا ىلعتلاسىذلا (؟) انوبا

 امازون سل( قرع ا نسكت انيق اهرشاا لال نتناك) اك تاداعتف

 لاقو هتزئاج نسحاو رمع هلصوف
 الاوبا دعب اداعق .ءاب ابيش * نبل نم نابعقال مراكملا كلت

 هحو نود ىهحوب ماهسلا ىقتا دحا موي تنك لاق هداتق نع ميعن وباو ىناربطلا جرذاو

 | اهتذخاف ىتقدح هنم خر قلد اهرخآ: ناكف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هللال وسر

 | هةينلقلما خسسناذ وكف ءاعادو املف ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هللا 7 ىلا تيعسو ىدي |

 ارظن اهدحاو هبنيع نسحا اهلعحاو ههحوب كس هحو ىو مك ةداتق ق ق مهللا لاَقذ ظ

 نءرمع ىلع مدق ىذلا وهو لش مدقت م ىا )ع ةداتق نب رمع نب مداع ةداتق ةصق ىورو )|

 فردي لو حسنلاىف اذك 6( ةذانق نب رمع نب: ضاسيع نب ديزيو ) قبسس اك زيزعلادبع
 ةدانتق نب رمع نب ضايع نب دي زب هل لاق, دحا ملعلا ةلمح ىف الو لب ثيدحلا ةاورىف |
 ا

 عفان نع ثدح ىزاج ىتيل ضايع نب ديزي و اذه دي زب خش رمع نب مصاع نال |
 ةدعو نادشو دعما ن ىلع هنعو ةعامجو ةداتق نب رمع ن مصاعو ىربقملاو باهش نناو ١

 ىذمرتلا هل جرخا دقو بذكلاب كلام هامر دقو ثيدحلا ركتم هريغو ىراخلا لاق |
 ةداتق نب رمع نال ةدانق نب رمع نع ىوري ضايع نب ديزي نوكيا لمتحيالو ةجاف نباو |

 تاسقتثلا ف نابح نبا هركذ هدجو هنع هتباورب الا فرءبالو مصاع هدلو الا هنع ودب مل
 ىغاصالا نع رباكالا ةياور ىهف © ةداتق نع ىردلا ديعسوبا ).ةداتق ةصق ىا ( اهاورو )ل

 ىلا ثيدح نم قهدلا هاور مك © ةدانق نبا هجو ىف مهس را ىلع )2 قزب ىا ( قصبو )

 لادف ءارلاو فاقلا حتت 6 درق ىذ موي ىف ) كلذ ريغ لبقو عبر نب ثراملا وهو ةدانق |

 ةللل ليقو نيتليل ىلع ءام فرصنم وهو امهيف مضلا ىلع ىبا نع ىليهسلا ىكحو ةلمهم
 مركذ مايا ةثالثب نييخ لبق هموي ناك ةباغلا ةوزغ اهل لاعبو ريي> نيبو اهنيب ةنيدملا نم
 ليقو مايا ةثالثب نينح دعب كالا قو نع هلك لوالا عبر ىف تناك دعس نبا لاق ىزاج 2

0٠ 
 هو دقو ةيبدحلا كعل "تناك ةوزغلا هذهو ىدهلاىف مقلا نإ لاقو ا ماسم ىفو ةيدبدحلا

 مم : هخسف نبا انا ()

 ظ

 ؤ
| 
| 
 ١ كلذو نع طقس نوكف ةداتق نن رمح نبا نع ضايع ن ديزب باوصلا ىلحلا لاقو ٍْ



 سيت 06م 2

 10 ةححص ىلع لدتسا مث ةي ةيسدخلا لبق اهنا اورك ذف ريسلاو ىزاغملا لها نم ةعامج اهيف

 يقل 0 4 حاقالو ناب رض ىا )ىلع كرس اهب ةداتقوا ىا )ع لاق 0 هبف هدروأ اع

 «(ناشنلا طووول ءاضس ةدام هيفلصح اذا 3 2 رجا حاق هنملاَش مد اهطلاخالةدملا هو

 ممبسهب ةئسلا لكلا باك انم ةئاعالثلا دعل 0 ىذلاوهو هنئس قف هدانساب هدعو رضقلاب

 ىنسلا ناو انابكتلا ةنغا الو واكد ماع هلا ىهتنا كلام بادصاو ةتاملقو 4 هلق

 هلو لهسو ةدادع وخا وه اذه ناقعو 3 حو ةلمهم مضب © تسكت قاع ل عمعر)

 ىلوو رمعل قارعلا داوس 6 ىلوت نم دسحا وهو كل انزال دا يف ةياورو ةحص

 قد ىرصإ نع 11 .تافكت اول" هللا تال هللا لوسراب لاق ئمعا نا ) ىلعل ةرضنلا

 ناسك لا اعرف طا قلطناف ة ةح : خس ىفو (قاطنا لاقل هيج ام هع

 كيش ةياور فو ( ىش ) لوشن اتم ىا ©( كيلا هحوتاو كلأسا ىنا مهللا لق مْ

 ىرصن نع ىل شكيب نا كدر ىلا كءهجوتا ىلا ) تافتلا هنف 6 دمت اي ةحرلا ىن دمع )

 ( لاق ) ىتحىف هتعافش لقا ىا ءايلاو ءافلا ديدشتب 6 ىف هعفش الرخا تافتلا ( مهلا
 هلوقنا ىهاظلاو ©« هرصب نع هللا فشك دقو ) ىمعالا ىا ( عجرف ) ىوارلا ناثع ىا

 لادن ىف بدالا ءوس باب نم همساب ميرصتلا نوكي الف هب رومأملا ءامدلا ل نم دمحاي
 ىلاعت هلوَش هير لقوا هميرحت هملع لبق ناك هلعلو هلو ىحلدلا فلكت ىلا جاتح الف

 لاقو !ضرا ىذمرتلا هاور دقو اذه اضع مكضعل ءاعدك مكي لوسرلا ءاعد ني ال

 هاحو قهيبلاو ماخلاو ةالصلاىف ةحامناو ةللالاو مويلاف ىئاسنلاو بيرغ جس نسح

 مك ميلا مغل (,ةنيجخلا بعالممنبا ل ةورعنع ىدقاولاو ميعنوبأ هاور 5 (ىورو)

 هريبعت و اضنا حامرلا بعالم هلاَشو مثرلا وهو نائس عمج نونلا ديدشُت ةنسالاو نيعلا

 فعال ىلا لاق اهيعالاب هن ا ه..ةغايك و همدقتل هد ١ ىمس بععاللا نم غلبأ بعالالاب

 لاق نعل ةراوصلا ف مهضعل 57 دقو ليفطلا نب ماع مع كلام نن يماعف وه اماو هسا

 هيلعىلاعت هللا ىلص ىبالا هيلع ضرعف هنسدملا مدق دقو ماس مل هنأ 0-3 د او هدب رن ىف ىهذلا

 عدرا لستم انا) طلق سيقول رافذلا نفكر ملسي ملف مالسالا ي ١

 هللا ىلص ىننلا ىلا ثعبف / نطيلا ىف رفصا ءام عامبحا هببسو ءاملا برش ةرثكب فورعملا

 هدر 0 مالسلاو ةاللصلا هيلع ىلا ىا ( 7 و هيفشتس ادحاو ىا . ملسو هيلع ىلاعت

 بارتلا اح نم ءابلاب ةيثحىف ةغا ةلثملا نوكسو ةلمهملا ءاملا حب © ضرالا نم ةوثح
 دسع وأ لاق قصن ىا 14 اههدع لفتف ا هضيق كخحا ىنعملاو هيو هودحم هيلع

 اهاطعا مث ) قيرلا نم 'ئش هعمو الا نوكحي الف لفتلا اماو ناب هيبسش مفلاب ثفنلا

 نظي ىا اهفوا ءاسا مضل ( ىرب ا سنك ا) هدس:عنم ءاح ىذلا ىا 9 هلوسر

 ةلقثملا نم ةففخم ناو زمهف ءاز رسكو مشو ءاه مضل ( هب ئزه دق نا ] دقتعي وا

 كلذو بعالملا نبا ىلا عجار هبريمضو ناشلا ريمض اهمساو اهعوفرمب ءافتكحا
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 نيشلا متنإ ( افشىلع وهو ) ةوئلاب ىا ( اهب هاناف ) بارت كلذ نا بالا اذهىف عاش امل

 رانا نم ةرفح افشىلع متنكو ىلاءت هلوك هنمو هزش ن9 +نفر هيرو هز انونم/اروصقم ةمجيلا

 هياعىشاو ليلق ىا افثشألا ىتب امو توملا ىلع ضيرملا ىنشا لاشو اهفرطو اهفرح ىا

 ءاملانم هددنعامىلا اهماعتناب ىا ( اهب ريشف ) توملاىلع فرمشم هنا لاخلاو ىا فرشا

 ركذو  هالتبا امم هافاعىا ( ىلاعت هللا ءافشف ) ءاقستسالل عفان هنا هيلا ءامالاب فرع هن كف
 ليقع رفعج وبا ناطقلا نبا لاق ءافعضلا باتك بحاص فاقلا خو ةلمهملا مضب ( ىلقعلا

 ةئامئالثو نبرشعو نيتنثا ةنس ىفوت ظفحلا ىف مدقم ثيدحلاب ملع ردقلا ليلح ةقث ىم

 لوالإبو ءاراب ىا 6 كيرف لاقيو ) ةلمهملا لادلاب كدف رفصم ( كيدف نب بيبح نع ال
 ىورو ةلءهملا ءاللا خ ع بسحاماو ىناثلاب هييش ىنا نا ءاورو ناربطلاو قهيلا هاور

 هلع لإ ىورو اد امهب رصس ال ناكف هانثيع تضسا هانا نا ( ارذصم ةمجملا مغل

 ةد> ضي ىلع ىل+ر تعقوف ىلالمح دوقا تنك لاق هباصا امع الكف مالسلاو ةالصلا

 امهب ىا 6 رصباف هينيعىف )ل خت ىا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللالص هللالوسر ثفنف ) تيمعف
 ةباور ىف مك ةنسىنا ( نينامث نبا وهو ةربالاف طخلالخدي )كلذدعب ىلا ىا ( هتأرف )

 قيقانلا و. ئوشلاولا ناب للخب ىا ني: اييعاورو اًبحاوللا ق+ناتضيتل هسينع نأ ةياؤو قو

 قصف ) ِاويَص ىا < هرم ىف دحا مون نيصحخلا نب مودك ىرو ) مي وباو ىاربطلاو

 ارامل نم ر ليقو: رسكيو .ءارلا فب ( ايف هيف ملسو هي الع ىلاعت هللا لص هللا "لؤسو

 ىباخلا لاق ىهتنا يانج ىرداال ىجلدلا لاق اهرسكب ندلا نم ءىربو ءارلا فب

 ا لوسر هفلخساو 0ص ١ تم عيابو ادحا دهش ىرافغلا رذوبا نيصخلا نب موثلك

 هرحن ىف مدس بصاو -- ماعو ءاضقلا ةرمعىف ةس دما ىلع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ا ]لهاا اع دوم ايا, كاشوطل لس ل :ل وشو ىلا انو كريما اويفف

 ارفللا افدالا :ناتك ىف: ىزاخلاو دشسملا ىف هنا هل جرخا دقو هنع هيخا نبا نع ىرهزلا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قدب ىا (لفتو) 'ىث ةتسلا بتكلاىف هلسبلو
 ىمس دقو طقفسارلاو هجولاىف ةبرضلا ةجشلاو ريغصتلاب 6 سنا نب هللا دمع ة حش ىلع )
 لادلا ديدشتو ميما رسكو ءانلا مضب © دمت ملف ا زاحم دسحلا رئاس ىف نوكي ام كلذب

 حرجا كلذ ىف جقلا نم ةدام لصحم مل ىنملاو احيث ىا ةدم هيف تراص حرجلا دما نم

 نب هللا دبع ثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا كلذو ىناربطلا هاور ثيدحلاو

 عمجب ريب ناكو مازر نب ريسسلا ىلا سينا نب هللا دنع مهنم هءاخصا نم رن ىف هحاور

 اولاقو هل اوبرقو هولك هيلع اومدق املف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر وزغل نافطغ
 هللا دبع هلم مهعم جرخ ىتح هباولازب ملف كمركاو كلمعتسا هللالوسر ىلع تمدق نا

 مارر نا ىيكيلملا مدي ريبخ نم لاما ةعسل ىلع ةرقرقلا اوناك اذا ىح هربعلا ىلع عبسأ نا

 امستلا رديوهو سان هللا كديع هلنطففماسو هلعيىلاعت هللا ىبلص هللال وسر ىلا هريس ىلع

 ( يضقاف )



 ا ه6 عم

 هماف طتحوش نم هدن ىف نشر ريسبلا هبرضو هلجر عطقف فيسلاب هب رض مث هب محئاف
 حت ملف هتجحت ىلع لفت ملسو هيلعلاعت هللاىلص هللا لوسر ىلع سدنا نب هللا دبع مدق املف

 11 ريبكو ءارلا: مفي ( ادم 2ع .ىان © .ناكو. نييح ماوثا لغا ىنعىفالفتو/) ةذؤتا لو

 نيعلا عجوالا عجوالو نردلا مهالا مهال ثيدحلا ىفو نيعلا عجو وهو نتف, دمراذ ىا

 نامطفلاىااؤرش نب د( ط او اشي واه هناوعا اعيرج رز اتقي شيورن اولا اشك كلا 6, ةغصاق)

 لاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا ربيخ ةوزغىف ى نازلا+ وفا هيا داعاشلا ب فنسا نو لسوف

 قصف هن ىتاذ هيلا اولسراف لاق هيليع تش هللا لوسراي اولاقف بلاط ىنا نب .ىلع نبا

 عسجو هب نكي 1 ًاريف هلاعدق هيذيع ىف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 هياع ىلاعت هللا ىلص ىبلا ىناسراف لاق هبا نع ةماس نب نايا قيرط نه ملسم ةياور ىفو

 لاق ىلع ثيدح نم ىناريطلا دنعو اريف هنبع ىف قص دمرا هدوقا هه تش ىلع ىلا ملسو

 رييخ مون ةنارلا 0 هلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ىلا عفد ذنمب اهعيطالاو ك دق اف

 قصب مث هج ىف (يناب ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص عضو 4ك 7 كيدع جنا . كاخلا دنعو

 هاي سقي لل افذوت اق ةعاسلا ودل طميتكتشا/ا3ننارربطلا دسنعو ؛ليتع اهب كلدف ةتخار ىف

 (ثفنو) اذه ىوي ىتح امهتيكتشا اه لاق ىقلاو رطاهنعبهذا مهللا لاتف ملسو هيلعىلاعت
 ءارلا خب © تاربف رييخ موب عوكألا نب ةملس قاس ةبرض ىلع ) تائفن ثالث ىا

 وعلل اور. القامات واي تيان دع ناطملا قيل ةي[ حو ءادرا املك. تيورف اةمنإ و
 ئاب( ثتكلا خلا “هسا اهدا نيولا) اها هيقلو بكا اك اذا نيددباوا لع موب فو

 ةتلمق ل“ قذاوهتلا «قرتشالا نأ :«كسكايشم »مط هال نئا لبهت قس ادلا را دكا لن

 قحح“أ نا هاورو ةم ركع نع هريسفن ىف ديمح نب دنع هاور هلجر ىا 2 جتؤيفا) ةزاؤشش

 نإ خد نما قهذلا“ةاؤرو نبقاب نعي كارا اذاعه نب هو لاني ةلاقاوركتل !اضتاائأنقاولا

 ابطا دفاتن ابا لهسرماو نأ كلك نفح ها وفرك ودم اع عيل ديال ركدأو اهي
 نازك لأ اذلا!ذاهن* قتادو ةلءالاقل مضل تكلامصلابو الفاجرة يقااولا ءادلو ف لكم ههنا مدام
 ىوارلان ٠ كشلا ىلع جددا هنأ ةف يجرح هطنإا» ]ب الفا هلل لأ دجلة لين ةابعا

 | كقلا ؟ىؤجا نللافتلا ب فاقد قي تول" يعل راللا» زها فاا نو ويقلالا نهي اك( نفوق

 ن سوا نب ثراطاوه اًيكرضخ ىدلا كنق ةنس<قورثغع و نااهلؤ-داحا؛مؤأ لاق اللا

 ىلعالا هدح ىلا بسن دحاو اه لد لاق ّ نيلوقلا ىهذلا كح دقو قزاملا نارعبلا

 ثراذامهنم 8 اولتقنءذلا ىراخت !اةيافركف ىمس دقو 8 ةعرا اك تبسنلاب اقرتفان عل

 وه ذاعم نت دز نا مهضعل لاق دقو اذه داقتعالا هءاعف د اهلا نك رلا ماسم اذاكو م انسه نايا

 قاسىلعو ) دارملاىلع اعاطا امهلعلو كلذك ىضخاقلا ريغ هلَقن هناو ذاعم نب دعس ىخا نا
 ذا قاداشتللا مول 2 ىملسلا مكحلا ْن ةيواعم و>ا وهو ناح نيت ) مكحلا 06

 ديش لؤى (هناكم) ئربف .ةخحسن ىو( |ايف 2 هقاس تاريسكتلا نيحإ«كلفن فار (ياتن ربكم ا



 هس ه١ ]2م-

 هيفشتسي هءاحذا هسرف نع هلوزت ىلع رده مل هنا لاللاو ىا ( هسرفنع لزئامو ) هنامز

 امو ىتشاوا ضيم ىا .(( بلاط ىبا نب ىلع ىكتشاو) همجم*ىف ىوغلا مساقلاوبا ءاور
 ىنلا لاقف ) هيفاعي نا ىلاعت هللا بلطي ىا ( وعدي ) دصقوا ىلع عرش ىبا «(':لمخ )
 (هفاعوا) هلوق اذكو تكسلاءاهو ريمضلاب ىور © هفشا مهللا ملسو هسعلاعت هللا لص

 ىكتشا اف ) هلوق رثا دعب هلمف ةكرب هبيصتل ىا 6 هلجرب هبرض مث ) ىوارلا نم كشلاو
 ةازجا ضعبل هاجر ةباصاو هاعد دعب هاكشام ىا لادلا مغب دعب عسجولا كلذ

 جتفتو ةروسكملا واولا ديد 6 ذوعم دب ردب موي لهجوبا عطقو ) قهيبلا هاور
 ةمركع لهج ىبا نبا نا فورعملاو ىلحلا لاق ةدودمت ءارف ءافف ةلمهمب ( ءارفع نا )
 نانلا ديس نب ىرمعيلاخفلاوبا هلقن اذكو هاا برضنيح حومتا نب ورمعنب ذاعمب كلذ لعف

 النقرششع ةعبرا ةلمج نم وهو ردب موب لق ىباخت ذوعم لاق مث ضايع ىضاقلا نع
 ( ءاخ ) لمأتف عملا نم عنمالو لوقا مهنع ىلاعت هللا ىضر ردب ةعقو ىف نيملسملا نم
 اهيلع ىا 6 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر قصيف هدي لمحت ) ذاعموا ذوعم ىا
 هاور اذكو ( اضيا هتباور نمو بهو نإا هاور ) داصلا ابك تقساقإاهةسااوراولا
 رسكب فاسا .ةفخسنىف ءابلا متي 6 فاسي نب بيب نا ) قححسا نبا نع قهيبلا
 سلا ىف ريغصتلا ةغنصإ نيتدحومو ةمجمم ءاخم وهف ٍبيبخ اماو حيو ةزمهلا
 نيئابو ةلمهع ىحلدلا هطبضو ىلا هركذ امل قباطمو سوماقلاىف امل قفاوم وهو
 للا لوسر عم ردب موب بيصا ) هيناثرسكو هلوا حتمي هنإ همالكنم ىهاظلاو ةثلثم امهني
 نيبام ىا « هقتاعىلع ةيرمضب )ل هيرب ىا هعم هنوك لاح ىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هلاصفنإب هيقش دحا ىا ىاقلا ديدشتو نيشلا رسكب 6 هقش لام ىتح )ل هقنعو هبكنم
 ثشو ) هلحمىلا هتلاماب ىا ماسو هيلع ىلاعت 08 هللا لوسر ١ هفيس دحن هنع

 اهدعب امو ادحاو اردب دهش ىجرزخ اذه بيبحو ىلاحلا لاق مأتلا ىا © ع ىتح هيلع

 ردي ىلا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر داس همالاسأ نات هنسدملاب الزان ناكو

 هلع لفتف هقش لاش ديمون هشاع ىلع ل>ر هيرضف اردب دهشو ماس ساق قيرطلا ىف هقفق

 تمدعأال لوش تاكو كلذ كعل هتشا جوزاو هن رمك ىذلا لفك قلطناف هدرو هم الو

 | ةفالخىف ىفوتو راناىلا كابا لحت الحر تمدعال لوقيف حاشولا اذه كحشسو الحر
 0 4 ماكسال) ضراع ىا 6 ءالاب هب ى د اهعم ( هفورعم هل 4 مجم 31 سا هّناو 2ناثع

 اهاطعا 5 0 هيخسر ىلا سهاظلا 3 هندبإ لعل ل هشثىا هاف ضمضُم ءاع ىناف ( هِسأسن .ىأ

 عقوو هلبب هخسم ىا 6 هسمو لإ هنمىصلا برش ىا © هيقسب اهرماو رث ءاملا ىإ © مايا

 | ءاملب ىصلا ملسو هلع ىلاعت هللاىلص سم ىا هب سمو هيقست نا اهرماو ىجلدلا لامار

 (نانانوتع) بلغيو ديزي عاشو, ةمجلا داضلامضب 6 لضفب القعل معو مالغلا ارف )

 نوذح هناهل ناب أها تءاح سابع نا نعو) اع وق ص تدع مأ نع ةسشىبا نا هاور

 ( حدمق )



 همت 1ا/ م

 امه ةددشم ةلمهمهو هملمعإ 16 ةمز عتق هردص 0 ملسو هماع ىلاعت هللا ىلك ىنلا ىا 14 حس

 (ىنثف)عيسلاو باكلا دلو ميا ثيلثتب (دوسالاو را لثم هف ودع ند جرذف) ةرم ءاق ىا

 ىا نيتلمهملا نيعلاو نيالا حافلا ىعسف يح ىو هنونح قَد قدا ىا كيوهجلا هغيصلا

 ديزي ان دامح انث دحا دئسم ىفف هيش ىلا ناو قهسلاو دا هاوز ثيدخلاو بسنالا

 تءاح ةأنمانا نانع نإ نع ريبد ند يعس نع فايحلا دقرف نع ةمالم نبداح 0

 1 هذا هناو اما ه١ نا هللاوسراي تلأَقف لبو هءاع ىلاعت هللا ىبص هللال وسر ىلا اهدلوب

 هلاعدو هزدص مسأو هيلع ىلا عت هللا ىبص هللال وسر حس لاق انءاطط انملع دسفف انماملف

 ىرخا قيرط نم اضيا دمحا هرك ذ دقو ىنثف دوسالا ورا لثم هيف نم جرخف ةعث عثف

 لعس ىا عئتف لاق هنا الا ه و2 رك ذف دقرف نع ةملس نداح انثدح ةماسوا انثدح لاقف

 ةزموب ( ردقلا تأفكتاو ) ءاقف لمس ىا هْميق بيسل نايب لعس هلوقنا ىهاظلاو ىهتنا
 ةلمهم ءاحن © بطاح نب د# عارذ ىلع ) تطةسو ةمربلا تملش ا ىا ءافلا دعب هحوتفم

 رمعم نب ثراخلا نا هب دارماو حيي ريغ وهو متاح ة>ساىفو ةدجوش ةزاودكم ءاطَو

 (لفطوهو) ةيك هلادع مالسالاف ىمسنم لوا وه ليق ةشيخلابدلو حمح ىنب نم ىشرقلا

 ىدلايطلاو قاسنلا هاور هروق ىلعىا ( هنيخل ريف هيف لفتو هلاعدو هيلع حسق ) ةيلاح ةلمج

 ميلا مح تب ( ىندحلا ١ ليحارش هل لاش و هلوا مضب ( ليبح ريش فك ىف تناكو ) قييبلاو

 محالاو كلا نيب دسملا ف ثدحت تادايز هو مالاانوكسو حتفنو نيسلارسكب ( ةعاس ال ظ

 ىلع ضيقلا همن ) تكرر ديلا تزمع اذا ةخيط» ؛ردق ىلا ةص> ردقنم نوكت ةدغااك

 ىلاعت هللاىدص ىننال اهاكشف ) اهمامزوا اهمال ىا نيعلا رسسكب ( ةبادلا نانعو فيسلا

 اههلاعي ىا ءاحلا حتفب ( اهنحطي ) لسو هيلع ىلاعت هللالص ىنلا ىا ( لازافل سو هيلع
 ءاور اهلحمىف ىا ( رثا اهل قيملو )) هفكنم اهلازاىا 6 اهمقر ىتح ) هفكب اهصحشرو

 ةيلاحةل ( لكأي وهو اماعط ) ةكولمموا تذب ىا 6 ةيراج نانو )وتلا قارلللا
 اهلعل ( ءايللا ةليلق ) كلذ ليقىا ( تناكو ) هيدلام ضع ىا 6 هيدب نيب نم اهلواقف )
 هس ىفام اهلوانف ) كف ىف ىا ( كيفىف ىذلا نم ديرا اما تلاقف ) اهلقعب ناك لاحخل

 (اؤدنسا ادلق”) قنلا ةباؤنج لع بظنلا»( ةمتنتق !ايئاؤلثش )“ هتواق نمالقاا (نكي ماو
 هدسل ىت> هنم ان ءيشىا ( امءانلانم اهيلع قلا اهفوجىف ) اهلوان ىذلا اهلوك ًامىا

 هتمه نعو هتك ربب ىا ( اهنم ءايح دلاة) ل باوغ ال ءاالضف ا ( ةنيدملاىف ةأرسما نكالو |

 هج لصف
 7 عساو ا ل 0 ضعن ىلعو ول ىا 14 مالسلاو ةالصلا هيلع هلام ةب احا ىف 0

 امسوىا ندصملاىلع بوصنم لادلا ديدشتو ميلا ريدكب 6 ادج ) هب قلعتبامو هليذ عشتم

 بجووررج رصعبرمبممتج



 هي م١ خل

 امش هلصوا هنأكف ىناسملتلا لاق اذلو ةرضملاب مهنم نيزخ آلو ةعفنملاب مهنم ضعل اعد

 ليصفتلا ىلءال ىا ةلمخعا ىلع ةخسنىفو ( ةل#اىف رئاوتم نما اذهو ) ارش هيلع بصو

 ندا ةياورنم ىا( ةفيذح ثيدحيف ءاحدقو ) ةريسلا لها دنعىا ( ةرورض مولعم )
 تكردا لجرل اعداذا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر ناك ١) هد:س ىف لينح نيد

 هسا رس دلولا لاشام ىنعم ةخىلع هيت هيفو ( هدلو دلوو هدلو ز.اهرتا ىا ( ةوعدلا

 فنصملا ىا لاق. ءابأ ةع.س امهني ناك ل. اخلاص امهوبا ناكو ىلاغت' هلوق هديؤيو
 دمج نب متاح مساقلاوبا انثدح هيلع ىتءارشب ) ةيقوفلا ديدشتب ( ىناتعلا دمحوبا انندح ١

 ؤدايك, 6( ىساقلا ) حيحمصلا وه لوالاو ريغصتلاب ةخسأ ىفو ( نسالاوبا انثدح 2 ءاتلا ريك

 ١ (ليءمسان دما ثدح )ىرب رفلاى ا( فدو نب دمحاتتدح ىزو رملاديزؤب امتدح )ةدحوملا

 ىا ( دوسالاىنا نب هللادبع انثدح ) اضيا ملسم هجرخادقو عماجلا بحاص ىراخعبلا ىا

 | ةرامعوبا هتينكو حور نبت بانوهو ءارلاو ءاحلا تشي (ى رانش دح ل كلامة اور نه« ىرصناا

 ناحلم تنب ميلس ما ىهو (ىاتلاق لاق كلام زب, سن نع ةداتق نعةبءش انثدح ) هصفح ىنانب |

 ىا 6 هدلوو ) الالح ىا 6 هلام رثك ١ مهللا لاق هل هللا عدا سنا كمداخ هللالوسراب )
 نوعاطلاىفهلتام ادالواو اريثك الام واف دلولا ولاملا نمهتبطعاىا ( هنت امف هلك رابؤ) احلاص

 1 تالرخ ىلا كعمل ا رارجسرلا) 7 داالجلا ادق روان نفكيو ملا شل ور ناو فرؤلجلا
 ريثكل ىلام نا هللاوف سنا لاق )) ةوعدلا باح ناكو ىماعلا ىنذللا رامع نناوهو سم اب

 اضع مهضعب دعب ىا لادلا ديدشتو ءاللا مغ ( نوداعيل ىدلو دلوو ىدلو ناو

 حيباصملاو نيحيحصلا ةياور ىفو ىناسسملتلا لاق 6 ةئاملا و# ىلع مويلا ) نوديزياو

 نمل مويلا (باصا ادحا لعااموإ) ةفورعمريغ هو (ةياور ىفوإ) ءاتلا ةدايزب نوداعتيل

 رثاو ةوبنلا بحاص ةوعد .ةكري ىا (تبصاامال, ةمعنلاٌةرثكو .ةشيعملاةعسىا (شيعلاءاخد |
 ىنغلا ليضفت ىلع سنال مالسلا هيلع اعد مهضعب لدتساو اذه ةمدخلاو ةمزالملا ةريك ظ

 ىتهو هيف كراب دق هنأو ملسأو هءاع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ءاعدب صتخم هناب بيحاو رّفلا ىلع

 ءايلا ديدشت © ىدس تنفد دقلو ) ةرضم هيس لصح 0 هنق هيف نكمل هيف كروم |

 نينْلا وهو اهحتفو اهمض زوحيو نيسلا ركب ( اطقس لوقاال ىدلونم ةئام نيتاه إل

 نا معا و ىاحخلا لاق ددعلاىف اهيسحاال ىا 6 هدلو دلو الو ) همامت لبق طقس ىذلا

 ع دلو دقو نيعيسو سمح ةلنس همدقم ناكو لو هئاموبنو رسشع ةرمصلا جاجا مد

 ىلع عقو هنا ةببتق ىلا نع لّنو نيعستو ثالث ةنس قوتو ةريثك دالوا كلذ دعب

 ةخسن فو.( هلثمو ) دلو ةئامالث ىرصنلا ةرفص ىلا نا باهلا بلص نم ضرالا

 ( ةحيتت )

 6 مهيلعو ) ةراتريلغاب ىلا ( مهلاعد اهب ةعامج سو هيلع ىلاعآ هللا ىص ىلا : وعد ةباساو) اريثك
 هنا هب دارملا نا رهظالا نكلو ىهاظلا بسحب فنضملا مالك موهفم اذهو ةرانرسثلاب ىا



 2 هو رت
 يي يي 7-0 ع ةمعستج هل ل بي زيتي دمت

 هاورام ىلع م 4 ربلاب فوع نك ا ل اراد زب باحلا ناز ىا هنمو هددت 5

 | بيصا نا توجرل ار تمفر وافإ) ةحبص ةخعست ىف م نم رلا درع ىا (لاقإب قهبنلا

 ١ ( تهادلا ل تامو) ةر نع 0 ةارثك ٠ ٌكاح وذ ىا ) هءاع هللا حنو ايهذ ار

 كعمل هناك ورم ىا رم حش منذ را نك هز أنوذدم ناك مم جا ردم أ ىا ليا هع مصل

 لددو ةزوهااب 0 22ج واولا 0 مس او 6 ةزمهلاو ءافلا مضي (سؤفااب ) هناريمو هناريخ

 ةرثك نه تطفنت ىارسكيو ميلا حتشب «تلحب ىتح) سؤكو ساكو سؤرو سارك |
 هتلمط (اعبرا نكوافلانيناك) هتاحوزنم ىا (ةجوز لك تذخاو ىدبالا هيف) لمعلا

 ظ فااةئام نهنم ةدحاو لك تذخا ىا بصناب فلا ةثام ليقوإ افلا نورسشعو ةئاهاث

 ىذلا ىا ( هضرم ىف اهقاط هنال نهيدحا تخلوص لب لو ا) فاا ةئامعبرا هتامش

 | نيناعاو ) ةركك ينعم .ةدايو, طاراهنكستىز ةروسكملا, هلكحبلا كادشتي ر( ايتفت لع زررهيق تاع

 اذكو ريبزلانب ةوىع هب حرصام هللاليبسيف رانيد فلا ىا مافلا نيسمحم ىصواو افلا

 ةريثكلا ىا (ةيشافلا هتاقدصدعب) هريغو ىزا>لا ركذاك هللالردسوف سرف فلاب ىدوا

 نيثالث اموب قتعاإ هتامم لبق ةلي زا هتافو رعم ىا (ةمظعلا هفراوعو هتايحىفإ ةعئاشلا

 ىا 6 هيلع تدروريعب ةئامعيس اهيف ) َةَلْفاَش ىا نيملا ركب (ريعب ةرم قدصتو ادع

 قدصتق) اهعاوناو لاوءالا سانجانم ىا (ءىث لك نه لمحت ةراحن رفسنم تءاح

 عج (اباتقابو) ةفلتغلا عئاضبلا عاونا نه ىا اهيلع ابو ةئامعيسلا ةرعبالاب ىا اهب

 ءاسك وهو ريتكلاب ساح عج 6 اهسالحاو) هريغا فاك الاك ريعبال وهو كي رحتلاب بق

 تحن ان يالا كل او فتش ةبوف ةيلاتم لع ا رمق ميتقلا كح نيل رول
 هطشأ قدصت هنأ فوع نس نحرلا كيع تاقدص ند هرضحت سا ىدذلا ىاحلا لاق دقو

 ليبس ف سرف ةئامسمخم قدصت مثرانيد فلانيعبراب مث افلا نيعبراب مث فالا ةعبرا هلام

 ةئامعا راب تءس ةشدخم نيئمؤملا تاهفال ىصوا هنا ىذمرتلاىفو ةل>ار ةئامسمخ مث هللا

 لجر لكل ردب لهانم ىقب نأ ىدوا ىرهزلا لاقو نس> ثيدح ىذمرتلا لاق فلا

 هللاليدس ىف سرف فلاب ىدواو ذخا نميف نامعذخاو اهوذخاف ةئاماوناكو رايد ةئامعب راب

 ةقدصلا ىلع سو هلع قادت ضايرع هللالوسر ثحامل هنعىىلاعت هللاىذرهنا ىورو ىهتنا

 ةعبرا ىبرد تضرقاف مهرد ىنالا ةينام ىلزاك هللالوسراب لاقو مهرد ىالا ةعبراب هءاح

 هللاكرابف تكسما امف و تيطعا امف كل هللاك راب مسوهيلع ىلاعت هللا ىبصلاقف ةعب راىلايعا تكسماو

 اهباصاىا ( ةفالخغا لانق دالملا ىف نيكقلابا اهنع هللا ىض رنايفس ىلا نب! ىا (ةب واعملاعد و )) هلام ىف

 نسحلا لوزن دعب فالخ ىلع ةفيلخ ىمسال هلا حيحصلاذا داراام قفو ىلعوا ةلخجاىف

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقا رهشا ةتسب هنا دعب نسحلا ةفالخم :تمه ةفالخلانا دمتءملاو

 حييفص دك + ىدمرلاو د#ا ءاور كلذ دعب كلم مْ ةئس نونالث ىتما ىف ىدعب ةفالمخا



 سس سسسسسس سس سس

 ها هءاعد دعس ئ أ ىوردقو ةرامالا هياوص نق هنأ د 3 ةئيفس نع ناء>نا اذكو |

 إسوة.اع ىلاعت هللا ىلص ىلا ْىل «اعدو) كاعرش ةوعد هناصا نوّدفم حسي لوقف هل لاو ا

0 

 ةاللصلا هيلع هنأ ىورو تاذعلاهقو داللا ىف هنكماو باتكلا ها ميللا مالسلاو ةالصلا |

 دعساو) هش راحامل تاغ اول لاق ةياورلا هده ايلع غاب دقو 0 واعم باغي نا لاق مالسلاو أ

 (هلبيحتساالا دحاىبعإ) دعسىا (اعداش هتوعد هللاب  ينا) هلاعد ىا (صاقو ىنانبا

 بحتسا مهللا ظفاب السم مزاح ىبا نإ سيقنع قيببلا هاورو الوطو٠ ىذمرثلا هاور

 ٌلاةاَحَر نا اهذم هرلغو حيحصلا ىف ةيويم تاوعد هل بيحتسا دقو ه:حو اعد اذا هل

 هطختف لح ءاحخ هيا هيق ىترآق ابذاك ناك نا مهالا لاقذ هتريشحم ههجو هللام رك ىلعنم

 هضيعوهرةث لطاو هرمع لطا مهللا ةدعس ىنا ىلعاعد هناى راخسلا هاورام اه:هوهلّدق ىت>

 نه ز.غب ىراود>ال ض رعّس هييع ىلع ها.حاح طقساريك اعيش هنأ ردقاف ىوارلا لاق نكفال |

9 

 كلا نءاحرلا نذذه بحا مالا_سالا دنا مهللا هظفاو اعوف م هب نع نإ نع اهربعو |

 ا مهالا سابع نانع هكردتشمىف ؟اذاو ناءح نا هديدكو باطلا نب ردعلوأ لهد ىنا

 ةثق اع تع هفو دايس 6-2 هنالاق و رمعت مالاسالا نعا طفاق و باطلا نب روعل نيدلادبا ْ

 13 نيحشلا ط رثشن ىلع 9 هنالاق و 3قارعن 0 نوفل مالسالا نما مهللا ا

 ليج تو ءاطسلل و لعد ءاغ 1 ىلءءانسإ ىنعملاب هلع حصي ن 500

 هيلع تبانق لهجابا ملسو هيلع ىلاعت - ىلك ىنلا هانكف مكلا ابا الوا ىنكي ناكو

 | ءانوقاىا زي نععمج (ةنعااةلزامإ دوءسم نب لاق و ة>ءفن ىف و ع دوءسم نب ا نع و ةينكلاهذه

 ءارملا هدحأ ىلا زابتجا هب الا قو ' تلقي دع مسا ذن) ن.ماق نيماظوا ءامظعو

 هللاىذرهناف نيئم وما نه كعبتا ندو هللا ك.سح ىنلا اهباان ىلاعت هلوق هناعادنع لزنثيح

 اردو ابو ءغ هرم كاسرعا 6 هيزام اضل قانا ىاس اذ ةنيس الا مام ناكفنع ىلاغت
 ةبادعس تع اًغاعدف) ءاقسسالا ىا مءاعدلا رمع هلآسف إل ديدش ىا:(ش هال او هيلع ىلاءت

 تءشقا ىا ماللاو ةز.هلا حش 6 تعاقا م2 مهتبافك ردق ىا بصنااب ©« مهتجاح مهتقسف

 نءناذيشلا هاورا5 هنيدملاىفربنملا ىلعةعمح مويىا (ءاقةسالا قاعدوإ) تاحناو ةباحسلا

 ظ ةعلا ف هررض تقيخ ثيح هئرثك ىا: ( رام اهبلا ١ وكشمن) لاوعتملا .ةغّيصبا (اوقسف) نئفا

 ١ فدكافىااهدتق وءاطا مذوداصلا تشب ماودصف) هفشكب ىا (اعدف ال هرب'م ىلع وهو ةيناثلا
 ىاىنءملاف: ةئاعد ىنملاىف ةيريخ ةلح (كهجو حافا ةداتقىبال لاقو) .ةباحسلا نه مهام

 | نيتحتش (هرشب وال نكسي و نيع ءلاحتشي مه ءررغت ىف ) ةداتق بلال ىا(هلكراب مهللا) رةظ وزافوىتب

 | دك وةيلاحةلج (ةنسنيعبسنباوهوإل ةدانقوباىا (تافإ نين حلا رمتسإ ى نس اد رماظيألا



 ا ا ات

 هي 6١" خس

 ىلا ىا (لاقوزإف ققهيبلاءاور رسكت و ةمدمملا نيشلا ن وكسب ( ةئس ةرشع سه نبا هن كوز هلوق

 هدكع ليقو هللادبع نب سيق همساو ىدعحلا ىا « ةغباثلل ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةيناثلا رسمك و ةلوالا ةمدعملا داضلا مهل »2 هللا ضضش ال 0 ةسارلا هن ديصق ةدلشنا نيح

 ءانضف كاف هللا لمجال ىا ءال_ ظاوهو ءاضفلا نم كاف هللاض فال ىورو قرفو ريدك

 ىلاعت هلوقح نززاسملا دحا را.تعاب كيف نانساوا كنانسا ىا ( كاف ) هيف نائساال

 لاق سايعلا ةمع نع هله ئورؤو ةماسا نانو ىويبلاءاور )ع نانو تظةساف ( هي رقلال ساو

 ةياور ىفو ) ةطاسلا تاينالا دشناف كاف هللاضضطشبال لاةتف كتحدم ىنا هللالوسراي

 انس ىا ةمجمملا نيذلا نوكسو ةئاثملا حتش © ارفث سائلا نسحا ا ةغبانلا ىا ( ناكف

 ةئام شاع ليقف اذهنمرثك | ليقو ) نيرشعو ةئامىف ةغاوه © ةهئامو نب رمشع شاعو

 لكل لاش هريع ةعاج ءارعشلاىفو ادد>او انيدح دا نب ىف هلج رخاو ريب زلا نا

 هلوق ليقف هل ءاعدلا سب سف فلتخاو دارملا وهف قاطا اذاو ةغبانلا مهنم

 هلوق لاسفو ثيدطالاقو هللاءاشنا مم لاو ةنخلا نم اتا قف حالا ىل أ 7 نباىلا لاذ

 ارزدك, نا! اهوفص! نم رداوب دع هل نكت ملاذا م ادق حالو

 |زدضا | غالاد وؤااملذا نات دع هل ن رك اذا لاح ري>الو

 1 سايغ ن.الاعدو زر لش هل طقسالاو تدحدا مو 0 ىلاعت هللا ىلد هللال وسر لاقو

 رومالا نم نب. دلا صا ىف هيلا جاتحمام هملع ىا ( نيدلاىف ههقف مهللا ما ناجع ةاوراك

 اذك ىلا لوؤي: لا نم ةنملاو تاتكلا لبوأت, ىاب ( ليوأتلا ةملعو ١ نيدهتحملا ةحضاولا
 / 4 ايلاف 0 هلاح نع ف رصام هالول ليلدل هىهاظ ن 6 طقفالا ف رد ه.بديراو 4 هيلا - اذا

 ىفو دارملا ءاداىف اءلاغدل هتاوازا دادااوهو هبىمس اهملاع وهو ههالاربح ىا ايد لل حتطب ( ربحا. هلريمو هيلع .نلاجت_ هلا صا ذاع ذم ىلع الانا ميز هده )سابعا نياق

 يح وامهعضو ميلا مضو ءاتلا حتش نارقلا ناححرتو دولا ىاربخلا لدب ردعللا ةخعست

 ةغلىلا هغا نم هلم ىا مالكلا محرك ند لصالاف ناهحرتلاو هريعمو ه رم » ىا امهدتق :

 ديا دلال اعد ): نإ بال :سنقملا انا ةؤبةجوب ناي رفع زو انا وقتك نات نزلا سورا ف ميعوخللا
 عضول 4 هقفقص ىحسو هسعنات ىا 4 هيك هقفص قف 4١ 5 ىبلا رو ب نا نا ىا (رفعجنإا

 , قا ءا ءاور ( هيف عرالاايش 1 هكا رو ةداعو افرع رخ الادب ىف هدب نيمئانلا نمر ك0

 هدير هذءسن ىفو (هلناكذ 37 رباب دوسالان | ىا )ع دادقءالاعدو ا ثار >ن ورم“ نع أ

 قهيبلا هاور ) لاملا نم ( قااو>صو رويال ةرارععمج نيغلا حفلا )ع قاع ( هركبع

 ' ماجي )59( ١

 جوس سس سل

 تجر



 جحا 50 ردح

 ةورعءل ) ةكربلا نم دادقملل اعدام لثع .ىا ( هلثع اعدو ) ريبزلا تْنب ةعاضب نع لئالدلا ىف ظ

 دمحلا ىنانءا وه اماو دعطانب ةورع هيف لاقنم أطخا ىتدملاز١ لاق ( 0 نانبا |

 دما لاق رلك تزرع ىا (لاقو) ىراخلا هاور اذه هثيدحو روهشم ىناضوهو ىهتنا |

 قوسلوا(مهوم فاكلا مشب !(!ةملانكلاب+)_ ةخلنن اك فقا. يا ( موقا تنكدقاف) |
 ةدحوملاحتفي ( ميرا ىت> )اهنع ىا ( مجرااف ) مهرود تاشانكه يف نومرب اوناكو ةف كاب

 | ( ناكف هثيدح ىف ىراذلا لاقو ') مهردلاو رانيدلا لمت« ( افلا نيعبرا ) ديفتسا ىا

 : (دقرغا) ةكربلاب ءاعدلا ىأ (اذهلثم ئوروديف عر) الم ىا (بارتلاىرتشاول) ةوئعىا

 ديدشتو نودي (تدنوإ ءاورنم ىرداال ىطدلالاق (اضيا) ةئك اس ءارف ةمحعم نيغب
 ةاللصلاهيلع ىلا ىا © اعدؤ ةقان ) دق رغا ىا (هلإ ةدراش :اههج وىلع ت.هذو ترش ىا

 عبر ديضا) اي لاف هج 2 هي تو زر حابس اجلال (مولكلا :نفاظ وهام لع مالملاو
 اريدتسم ءامسلا ىلا عطس مث ضرالاىف ريدتسإ فصاع عير رسكلان راضعالاو ةفاضالاب |

 ( ةريره ىا مالاعدو إ) دق غىلع ىا ( هلع ) ةقانلا راصعالا ىا ( اهدر ىت> ) دومعااك

 مالسالا ىلا 1 ىما توعد لاق ةريره ىنانءف ( تملساف ) هريغو سم ءاوراك ةيادهلاب ىا |

 هللا لؤطأو كلقأف ١ .رك ااه ملسو هيلع ىلاعت هللا لوسرىف ىتتعمساف ةكرششم ىهو |

 20 ىبا ما ىدهب هللا عدا هللا لوسرا تلف يبااناو ا هيلع ىلاعت هللاىبص '

 بايلا ىلا ترص املف مالا هيلع هتوعدب اريشيتسم تح رخف ةرييهىنا ماذها مهللا لاقف

 ءالا ةظذ>ضخ تعمسو ةريرهابااي كناكم تازقف دق فدخ ىعا تعمسف فاحت وه اذاف

 دهشاو هللاالا هلاالنا دهشا تلاق ّ بالا ت>تنف اهراحنع تاو اهعرد تسداو

 حرفلا نم ىبااناو سس و هيل“ ىلاعت هللاىلص هللالوسرىلا تءدرف هلوسرو هدنع ادمحنا

 | © رقلاو را ١ ظف# ىا لوعفملا ةغيصن ( ىف نا ىلعل اعدو )ب اريخ لاقو هللادمح

 ءاتشلا ف سيل 7 ىلع ىا (ناكفإ اهرش' ىا هديدشوا دربلا دكتو اهحتفو فاقلا مضل

 هءءوسالو ىوريو هئيساالو ىوريو © هييصيالو ءاتشلا باي فيصلاىفو فيصلا باش

 ةءطافااعدو ١ قهيبلاو ةجامنءاهاور ثيدحخلاو لاودالا فالت>اعم ىا ( دربالورح )

 | هاور ادبا ءاعدلا كلذ دعب ىا 6 دعب تءجاش تلااق )) اديدش اعوج ىا 6 اهعيالنا هتبا '

 أ ةذيدنىف كيو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا ىا ( هلآشو ١» نيصح نب نازهععنع. وتلا

 )١ لتق ىمودلا ىدزالا فيرط نا وهو ةخدنىفاك ورمع نا ىا هنا ( ليفطلا |

 | هيل ةربر ره ىنا نع مع ال3 ء دانزلا نا ىور ههوقىف اعاطء اش رش ناكو هم املاموب

 ظ انزل مهل باعغدق اسودنا سو هيلع ىلاسعت هللاىلد» ىثال ورهع نب ليفطلا لاقان لاق

 ظ ( هيا ) اسود دها مهللا مالسلا هيلع لاق ىتح سود ظكشجل مهياع هللاعداف ايرلاو |

 0 عملو رهظ ىا 6 عطف هلروت مهالا لاقت ) مهدنع ىا «ءءرقاإ ةما ازك) ناك مذا ىأ
 رس .

 نوكسو رسدكيو ع م بةلخ اولوه نا فاخا براي لاقف هينيع نيبروتهل )

 (ةئاثلا ١



 سي 6 عم

 00 تبيح: اف ىا (لو>حتقز ةبودنم لقو ةعوفرم ضو لمع يعط, (ئاةئلثملا ْ

 .ةاملظلا ىورو 4( ةملظملا ةليللا ىف ءىضي ناكف هطوس فرط ىلا ا) رونلا كلذ لقتناو

 ورم ن ةهرزدو رعادتل ندابعو ريضح نرديساو ىلع ىبا نينسحلاك 4 رونلا اذ ىهف (

 جوزت هلال نان بقل وهف نيرونلاوذ اماو كلذب. ىمس لك نامعنلا نب ةداتقو ىملسالا
 :قيسلاو دنسالب قحسانا هاور اذه ثيداو عن هيلع ىلاعت هللا ىلد هللال وسرل نيتي

 (اوطخاف) ةليبق مهو رم نزوىلع ( رضمهىلع اغدو ١ ىلكلاقي رطنه ريرج نباو هنع ||

 ىتح ) مهثم ريخا عاطقناو مهنع نطملا سايتخاب طحقلاف اولخدف ىا لوهجلا ةفيصب
 ماوقسف) رطملاب ىا (مهلاعدفإ) مهحريو مهيلعفطعيناهنءاوباط ىا (شي رق هتفطعتسا

 دوعسمن |نعقهيمااو سانعنبا نع قاسنلاءاور اويصخاف ارطم اوطعاف ىال وهلا ةغيصب
 سرفلا كلم لكل بقا حتفتو فاكلا ريسكب 6 ىرسدك ىلع اعدو:)) نيحيحصلاىف ةلصاو

 هريسفلو ناورشونا نب ضمه نب رفظملا هريسفتو ىربطلالاق ضم ىهن. زيوربا انه وهو
 مالسلا هيلع هبوتكم ققش ىا ءازلا ددشتب 6 هباتك قزم نيح ) كلملا ددحم ةسبرعلاب

 رثاوا ةيقاب سفن ىا (ةيقاب هل قرت لف )قزم لك هق زف كلم هللاقيزعب ىا (هكلم هللا قزعنا)
 هلتق نا ىلا طاطخل الاف هما عقوهيلع مو هياع ىلاعت هللا بص ىنلا اعد ا. وىليهسلالاق ةيَشو

 البق بور |اناو هسبلعاو يعد /قماز ةيبادفلا دلع ا يك دلا !هيع اذيعبابلاو هي ويريش ل لافي دا ىبإل
 ةق> ىلع بتكو ةيودالا :ةنازخ حتفف هلتقا اناف ىناتق اذا لاق كلتقديرب هيوريش كنبانا

 ىأرو ةنازولا حتفو هابا لق اماف عارتجا اعاوم هنبا ناكو عامجلل عفانلا ءاودلا مسسلا

 ةولصلا هيلعةناعددعب:هيراقا رك او هدالوا راستامو كلذنه تاق 'اينم لؤانت هيا كالت

 تيشالو) نامءةفالخىف مهرخا نع اوضرّدناىتح ةلودلامهنعتلامو رهشا ةتسلمالسلاو

 ىا ( ايندلا راطقا ىف ةسايرن ) سراف لهال ىا اعوذمتو افورصم ءارلا رمدكي ( سرافل

 هرورع ىا 6 هياع عطق ىد ىلع اعدو ) سانع نا قيرط نم ىراذلا هاور اهيحاوت ظ

 هيمدق ىش» هتلم نمو ( هرثا هللاعطش نا ) ةخيدن ىفاك هتالص ىا ( ةالضلا ) هيدي نيب ظ
 عيطتسيال ادعقم راص ىا ل وهلا ةغيصب ( دمقاف ) مهراث او .اومدتام بتكحن و لاقاك ظ

 فاكفق هرثا لدن ةرباد ىطدلا لضا ىفو هرثا هللا عطق انئالص عطق ةياورفو ضوهنلا

 ىااوماظ نيذلا موقلا رباد عطقف ىلاءآهلوق هنمو رخ الا لصالاىف ربادلا ناب ههجوفف

 ءاززاتيايل از لذه هيشم اةوق كلاب انهاك ةناقزال اريعتبلا مث مهم دحا قبب ٍض مهر خا

 لوَه نارهم نب ديزي نع زيزءلا دنع نبديعس نع نابح نبأ هاورو قييبلاو دوادوبا

 هرثا عطقا مهللا لاقف ىلصي وهو مدسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر ىذا ناب ترم

 هنا نطظا ىعذلا لاقو ميقلا نا اذكو هدائسا ناطقلا ناو قطاد.ع فءضدقو تيشماش

 ىلا ىلع وع كب تفرك مالسلاو ةالصلا هيا هناوهو لاكشا هيف وسن ريدهت .ىلع مْ عودوم

 .. قيل نع لفن هباوجو مارملا ماقعىف كلذب مزج ىضاقلازا عم ماكحالاب فاكمريغ وهو
 م كح



 سمكا 4 اد

 اهناكسلامالكف و. ىلحلا لاق ة رغب لا دنا ؛ غول ءلاب ةقاعتم تراصاما ١ ماكحالانا هف رعملاق َ

 هنالعضولا باط+> بابنم اذهنا لاشووا ى الا لاق 5 * دحا دعب غولبلاب ةقلمتم تراصاما

 ةالصلا نا هيو ىاسملتلا هررقو ىك اطنالا هعشو ىهتنا فيلكتلا هيف طرتشبال فالتا

 وهو لايلا روضح ىف لاخلا لاء .كافالتا مأ عازئالب فالتالا نم سيلف عاجالاب ةويردك

 ىدلا للعاو لوقا م قشيال ا انه بيجاو ىطدلا لاق اذإو لاكنلا اذهل ضتقم نيغ

 ىلاعت هللا ىلص مهاراف راربالاديس ىلع ةالصلا عطش نابدلها ءيما دقو رافكلا دالوانم ناك

 ةالصلا هيلع هنظف اقهارم ىصلا ناكوا ةلذحال امفدو ةزعملل اراهظا ةزجعم ملسو هيلع

 رضا هيضق بأ ند نؤكي وا ارصاق ا امص ناك هنا نييتف ادصاق هءطقىفو اغلا مالسلاو

 ربما ىتار نبا ةلءهملا نوكسو ةدحوملا مب رسب وه 6 لجرل لاقو ل افشاكم ريغصلاعم |
 ىا 6 عيطتساال لاقف كنيعب لك ) هللاقف (هلامشب لك ًايءأر) اقنانه ناك لق ىدحشالا ظ

 هاعدااهف ايذاك هنوكل هيلع ءاعدكئيمب لك أتنا (تعطتساال لاقف ) ىبرذعل ىنيمب لك 1نا |
 كيدطاو:ءريغ لاحىف الو هلك ادنعال هف ىا ( هيقىلا» كلذدسب هني ىا (اهءفرب ف١
 هيف ةلالدالو نيبلاب لك الا بوجو ىلع هبلدتساو عوك الا نب ةماس نع ملم ءاور

 باطما دمع نباىا ©« بهاىنانبا ) ريغصتلاب ةخنىفو هلوا مهب 6 ةبتعل لاقو ) نيققحملا

 هلءجدقو رفاسم وهو اليا ىا 6 دسالا هلك اف كبالكن ايلك هيلع طلس مهللا ١ مئاهنبا

 نيرابهنعءريزلان,ةورعنع قحسانبا هاور هسرتفاف نيمئن مهاطختف نيطيحم مهنيب هباحصا
 نةرلادبءنع قرط نءىهيبلاو هبا نع برةعىبان, لفونىبا ثيدح نم مكاحلاو دوسالا
 بتعمموخا اذكو حتفلاموب لسا ةيتعنا ملعاو ىاحخلا لاق مهنع ىلاعت هللاىذر ركب ىبا نا

 رغصملاةبيَتع لعجو دسالا ريقع اذه لعج مهضعبو روهشملاوه اذهو ةك«نم ارجاهب مو

 عا ىلاعت هللاو ىناحصلا وه ريكملاو دسالا ريقع رغصملازا روهشااو بو ملا ىذلاوه

 ناكو بهاىنا نب ةدتع نا ربزلا نب ةورع ىورام ملسو هيلع ىلاعت هللاىل» هباعد بيسو

 اد نيت ال لاقف ماشلا ىلا جورخخلا دارا مل-و هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر تذب هتحن

 هللا لوسرهجو ىف لفت مثىلدتف ىند ىذلابو ىوهاذامجتلاب رفاكو» دمتاي لاقفءاناف هنيذوالف
 / طلس مهلا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف اهقلطو هتنبا هياع درو مسو هيلع ىلاعت هللاىلذ

 الزئم اولزنف ماشلا ىلا اوجرخ م هريخاف هبا ىلا ةبيتع عج رف كيالك نم الك هيلع

 | هباضال بهلوبا لاقف ةعبسم ضرا هذه نا مهل لاقف ريدلا نم بهار مهيلع فرشاف

 مهلو> اهوخاناو مهلامح اوعمح دمحم ةوعد ىن١ ىلع فاخا ىناف شب رق رشعماي ان وئيغا

 ْ (روهشملا هئندددحو 03 ةياورلا نم سل هطخ اذه لق اهلك اف دسالا كلا أحال لاقو

 اوعضو نيح شاف ىلع راع ُّق دوعدم ةرل هللا دمع ةءاور نه 2( ناذشلا هاوراك ىا

 (قطبإنم )

! 
 ظ انهديز هخسن ىىواذه هلتقف ةدتع برضىتح مههوجو مهشني دسالاءاغ ةستمب اوقدحاو



 هت 56
 حس مس صحم جبل نيني

 اانكاو/هتلتقالاو ختي ةغاس ليصفلا هو" نكن اتنقش نا :ىدلا ا لاق هيقئافاوقلمبةماأ قطن نأ ١
 اهنطب ىف عطقنا ناو دلولا مسو ةقانلا تماسالسلا جرخ اذاف نطبلاىف السلا عطقنا اذا
 مدلاو ثرفلا عم دجاس وهو هتبقر ىلع ) دلولادعب جري للبقو دلولا كلهو تكله
 ىنإب كيلع مهالا شيرق نم الملا كيلع مهالا لاق ثيح الصفمو الم اشي رق ىا ( مهامسو
 لاقو ةذءسن ىفو ( لاقف ) مهلاثماو ةيتع ندياولاو ةعسر نب ةيشو ةعم رن ةيتعو لهج

 طيعم ىنأ نب ةقع مهاقشا ناف مهمظعم ىا 6 ردب موب اولتق مهّتبار دقلف ) دوعسمنءا ىا

 ىنلا صاب ة.ءاغلا ق رعب ىلع هلدقف اريسا ردب نم ىلح السلا ةش رشااهتءقز ىلع عضو ىذلا

 داها ميلر قدالا سبات ةيكملاةٌلعأو ةنندللا ىلا اراذلا نت مهلفقم هلإسو هيلع 00000

 لتس م د.اولا نيرامعو ىلخلا لاق قباو دشا ةرخ آلا باذعلو ايندلا ىف هباخكا ىف ةب وقعلا

 ىلع كالهو ام> وتم راصف رحعس دقو ةروهشم ىئاحنلا عم ةصق هلىرج امئاو اضيا ردبب

 ( صاعلا ىنا نب مك-إلا ىلع امدو ز) هنع ىلاعت هللا ىذر رمع نمزىف ةشيلا ضراب هرفك

 ىفونو حتفلاموب يلع نامع مت ناورم وبا وهو فائنم دنع نإ سمش دبع نب ةيءا نبا ىا

 )مو هيلع هللاىلص ىنثلا دنع )) ميملا رسكب ( زمغيو هيجوب جاتخم ناكو ) نام ةفالخىف

 | نمار و هلعفل ةياكح هنقذو هيتفش كرحم ماكت اذاف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هفاخ ساجم ىا

 يو طووو بدور موق وفا جاجا مز ات ردص ودلال
 ' لذ) نك كلذك ةحيح ة> د ىفو (كلذكنك لاقذ) جاتحوهو ةيمماللاو ةالصلاهيلع ىنلا

 0 قرط نم قويبلا هاؤر ( تام نا ىلا ) برطضيو دعترب ىا ( جاتخم لزب
 قافا مث ني رهش عرصف هب رضف ةياور“ىفو ةكدخ نب دنهنعو رمح نبا نعو ركب ىلا نبا

 ربك ناك هنال بيعباما زمغي هلوق ىناسملتلا لاقو اشعتسم ليقو هتوقو هم ذخا دق احاتخم

 هياع ىلامت هللا ىلص هلعف حم ناك هنالوا سو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر رش نيقفاثملا

 ىابال ىا ىوروريذ الا فالخ واولا ديد تو حتفلابالوا هوو هرماو ه.ستمىف مو

 هانعمو اهبارناث جاتخا مث ةوعدلا لبقالوا جاَتْحم ناك هانعم لوالا ىلعف ةيفانلالو ةيريسفتلا
 لوالابديربنا زو وةوعدلال قىاالوا جات 2 ىاجات©لوءفءوهفةوعدلا كله متاح ناكونا

 هياعناكام ىلا ريشي الواوا جات لوعفءواناكل اربخ نوكيف مقسلا نمزىناثلابو ةدعصلا نمز

 ةباحصلا دادع نع كلذ هج ريال و ةلاهج نع ناك امنا هلعف نال هنعال واب ىبكف ءازهتسالا نم

 اذه لثم ركذ نال هرك ذل اعينشت اهدعبام فذح وهلعفا ريسفت ىناثإا ىلعو مهيف رك ذ دقف

 قحالاوا ىلوالا كلذك نوكيال هانعمو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبالا صيقنت هيف نال قيلبال

 11 لح ىلع اعد ودل معا ىماعت هللاو هروضح وا هتييغىف نينط وهوا نطو اذه لك اشامو

 ىلع رييزلا نبا مايا صمح ىف ( تاهث ) ةثاثملا ديدشتو ميلا حتشب 6 ةءائج نبا ) ةددشملا ماللا

 هتف ذق ىا ءاظلا ماوعا و ءافلا حتشن ( ضرالا هتظفاف )) مايا ةميس دعب ىا ( عبسا ١ ىليوسلا هلاقام

 ضرالاهتظفاام دعب م وهيلع ىلاعت هللا بص لاق دقو اهنطب ىف هنفد دعب اه رهظ ىلع هتمرو ضرالا
 را ا ا ا 777 77227232آ2121227



 لج ىح وص ناب هولقلاف ةاليع ةريعع ل هلع نا ةللادارأ ع كلو هنم رش وه نم لئقتا طرا نا

 ثا ىاىراو لوه# هلوا مضب ) ىروو م ) قشلاوه حودلاو عابسلا هةلكاذ

 نيب )هومر ىا فاقلا حتفب 6 هوقلاف ) نيلعفال فرظ ( تارم هتظفاف ١) ضرالا

 ةمدمملاداضلاو ءارلا تشب )َ هيلع اوهضرو ) نييداو وا نيا.ح مضلو داصلا حش ( نيدص

 الوصوم ريرج ناو بيؤذ نب ةصيقنع قييبلا هاور ( ةرا>حلاب ) هيلع اوموك ىا

 ةبرسس ثعن ناك هنا م ىلع هناعد بيسو - اعد هنا تل 0 لاقو د# نبا نع

 عي ا اقفانم ناك هلعلو 0 . رك ذاع لع تبع 5 ) ل هدحجو )ل ا ظ

 ىلاعت هللاىلص ىننلل )ريغصتلاب ( ةعزخ اهيف دهش ىتلا )) ةصقلا ( ىهو ) هركتا ىا( سرف

 امهد>و هنداهش دي هعاع ىلاعت هللا ىبص لعحو هنو مهنا : 4م هارتشا هنان ىا 4 مسو هيلع د

 هللا ىلص ى دا هل هعرز > ةداهشو هدددع> دععل ىا مضلاب 6( دكلعل سرقلا درو 2 نيننان ع هاو 4ه |

 الف انذاك ناك نا مهللا لاقو ) هسرف لجرلا ىلع درف ىنءلاو ( لجرلا ىلع ملسو هيلع ىلاعت

 همت خرم (مذلغ سيل ةعفار ىا » اهاحرب هيصاش تدبصاف ( هس رو ىا ( اهو هلك رام

 00ج ير خ عاإلاراعع ملاك ىلا( سبط نام رثك ١ بابلا اذهو ا) صخش ىاهرسب |

 هت لصف زج

 هسملامثهل ) ىلوالا اهتلاح نع اهريغتو الوم قا 6( نايعالا بالقناو هتاكربو هيا كو ل

 ةديببل اجاب زيخت اى( انا ) مارك الانم مسا ةماركلاو ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هرشابوا ١

 انثدح و ةزاحا ىوروهلا رذوبا) انندح ىا( و 2 قالو انو. اغ نا ىا عدم نب دمعا) |

 جحرلا دع نب دع هللاد.عوبا ىخذاقلاو رو ركس نبا ظفاحلا هنا مده )2 اعامس ىلعوي هدأ ى ثاقلا

 را ىضاقلا ديلولاوبا انثدح ( موكا ىا 2 | ولاو ( اًضا نييضاقلا ربعو ىا ه4

 ىلمتسملا وهو ) قحساو او) ىسح نسل وهو عد ونا اننادح ) قيس ) ىوروهلا ردوبا

 رهشألا ىلعتفف سكب (ىرب رفلا انثدح )ل ةثالثلا ىا (اولاقإ) ىنهيمشكلاوهو ( مئيهلاوباو)

 ةيواعموناوه وريغطصتلاب (عيرز نب ديزي اننادح ) حيبحصلا عماشلا ب>اص ىا (ىراخلا انئادح

 ديزي ناف عيرز نب ديزي نيبو ىراخملا نيب دحاو طقسدقو ىلاخلا لاق ظفاحلا ىرمعنلا

 دقو دا نب ىلبعالاد.ع وه طقاسلاو هخو.ش خ.شوه اعاو ىراخال اذش سدل عيرز نا

 دا> نب ىلعالادبع نع داهملا باك ىف ىذاقلا هدول اذ ىذلا ثردحلا اذه ىئراخللا جرخا

 ةدمتعملا ةخسنلاىف هتدجو اذك و ىزاحملا لاق ىضاقلا 15 ىدلا دئسلاب عيرز نن ديزي نع

 ىوغلاو ىلع واو دوادوباو ناخشلا هنعو كالامو نيدامحا نع ىور اذه ىلعالادمعو ىهتنا

 «( اوعز رذ هةسدملا لهإ نا كالام نب سنان ع ةداتق نع ) هب وسع ىلابنبا ىا ( ديعس ايدج 2

 هللا لوسسر كب رق 5 ) تاقوالا ن نهاتقو ىا 6 ةرم ) اوثاغتساو اوذاخ ىا ءا زلا مه ظ

 ( ىل-)
 د ل ل ا



 مه اد ْ

 ( ةدلط نال أسرف ١: ةنيدملا ن٠ جرخ نيح سانلا لبق ىا ( سو :ةيلع ىلاعت 0

 هوطخ ب راه ىا رسسكيو ءاطلا مهب ( فاش ) سرفلا ىا 6 ناك ) هنم اراعتدم نا

 كشدلوا مهل ( فوطق هبوا ١) 5 ىنأ ىا لاقف هب ىحلدلا لصاىف ديزو ةعرسسيف

 لاقو ءىطءا باودلا نم ىفوطقلا ىره ولا لاق هدعب نموا ىطدلا ركذ سنانغ هاورنم“

 ىنا ريغ ىا 1 هريغلاقو ) فاطقلا مسالاو امامو ةبادلا تفطقدقو قذملا ق.ضااوه ديزونا

 ىرطلادنعو ءىط.اا نم مك ىلا قيضل ىا ةزههف ةددشأالا ةلمهملا ءاطلا حتش 4 أطس 0 ظ

 ىلاعزفلانمىا (عجراملف ) مهقوع ىا مهط.ف ىلاعتهلوقىف ديبعونا لاقو البق ىا اطبن

 ودعلا عب رس ىرحلا عشاو ىا (ا رح كس رفاندج و ةحاط ىنال ئا (لاقإلاسأب ريملو ةنيدملا
 ءايلا مب 4 ىراخال ( اذو هلوقوا هبوكر دعا ىا 6 كفر ( سرفلاكالذ ىا © ن اك 2(

 دماح هريغ 4 عسسل ىنعملاو ىراسالو قانا ىا م ىرحلان م ءارلا حقو

 هذجاوا هربد دنع هنعط ىا نيت>وتفملا ةمدعملا ءالظاو نونلاب ( رباح لج سنو )

 رات نع تعفو - ىدلا وح ركا (ئا © عاد زل (لظشىلار 0 ناكر لل (ةروكوأ .ندجم
 ماريدك ةياهلا قو عرسساو تنخ ىا اهحتشب هعراضمىفو ةمحمملا نيشلا ركب ( طشقنف )

 رباح راق |( ىلا هطاشن ىهننا ىأ 4 ناك ىد> ( حيبحع كل سلو لعل هءاورلاىف 0

 ( لعل سرفب كلذلثم هعنصو ) ناخيشلاهاور 6 همامز ) كليال ىوريو ( كلام )

 1 ةقفححع ( اهب ورد ىا (اهةفخ ىحذالا) 4 هيل - (هيسفا 4م 2 ةلوهملا نيعلام فو ميا مخل

 ) كلك زاهإ 4 ريلااعد قا ءارلاد.دشتب 1 اهءلع ك رو هوم ةردب ىا ءافأا حافو مياارسسكب

 هن يضر ا ند هلدفامو اهل 3 ىلا هباعد رثان م اذهو 14 افلا رسثع ىناب ( اهنطن ند ةذعسن ىفو

 4 اف وطق اراح ةمازاو ( قهيبلا هاور امهليق 1 لعب كمإو وعش أمهف اهيلا ههحونو |

 ناك ىذلاهفصو نموا هيلا ىهتنا ىدلاهل# نم ىا . هدرذ ةدامع نب دعسا) فاقلا حامل

 اناوهر لاذ انك و ابرعم ىسراف ةلو رهلا عب رس ىا ميج م نيواكشت ردك ( حاله هب هيلع

 قدسا ثيل ند دعس نا هاور أقم هب الأ ةياد هريباسسدتال ىا لوعفملا 4 4غ تل عر اسال (ر

 نأ رءش ند قا ساو نيعلا حش 14 هرعش نمتار مس ناكو ( م نأ نب للا عنا ا

 فاقلا تش : د.اولا ن دلاخ ةوسناق ىف زر 0 هءاع ىلا هللا ىلص ا ىفاك

 كلب دلاخ 0 ىا 14 اهب دهشنت 0 ا ةيفوكللا لثم سارلاىلع ع ونام نيسلامضو ماللاو

 حتفلا ىطعا ئاردنا بضنو' لوءفملا ةتفيصب ( ردناا قزر الا الاتق.) ةوسنلقلا

 2 قاسنلاو دواد ناو ف هياور ند ىا (حيحملافو) قى هلا هاور رفظلاو

 ) ةسلامط ةمدغ دحر >ا م 1 0 اءهنع ىبلاعت هللا ى هر قيدصلا ىا#« ر 5 ىبات ذب 0 امسانع (

 ثاثبو ماللا حتشب ناسايط عمج تفدولاب ة>كىفو ىووال مي حرش ف م ةفاضالاب

 سلا دا م امأ ا قاب كاركلشو 7 م ةدايزب 4 ساابط تل بارد نثر“



 يصب بيئي برب تس تيمي ب ببيبيبيبيببإبإبيببيبإبيبإإ لل آذآ

 م 6

 رتل ييطتام ايلول كيو نال سابا را ا ا
 ءارضخلابو ةيدكالاب ترسفو ةنس نيعبراو سنع وع 7 هياع ىلاعت هللاىلص ىلا دعب

 هللا لوسر نا ) ءامما ىا ( تلاقو ) 1 ةيهافر ةنزىف اهنال نيوثتلاب ة يلد 3

 ىخردال اهاسغن نحف ) ةدحوملا حاس 6« اهسيلب ناك و و هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اذه ملكتملا ةغيصب ةخسسنىفو لوعفملا ةغيصإ ىهو ةنيبم ةفناتسموا ةيلاح ةل ( اهب

 م-اقلا ىلا هخيشنع ) ةركسس نبا وهو ( ىلعوبا ىضاقلا انثدحو ١ فنصلالاقو

 ىندنس

 فئاطا نهو ىاقلاحتفب ( ةمصقان دنع تناك لاق )) ىجالا دمت ىنا نع ذخا ( نومأملا نبا

 هيلع ىلاعت هللا ىل- ى ىلا عاصق نم ( ةقضقلا ريبكتالو بار ا است ال ةغالا بارا مالك

 ةخانىفو ( نوفثتسا ىذ خردل ءاملا اهيف لمحت انكف ١ ممح ىاقلا 0-2 م

 وهو نيون لا ) هاحءيج انك 0 اهتحسن دك ءرم م ىلاعت هللام يف ةثدق ىا( أب ( نوفشتسف |

 «رخافف نوديزي نوندحلا ىربطلالاق و دوعسهوا ديعسوا دعب_سنا نيئاهلاو نا.هيحأب

 ةلسعس رضخ لوا ربدكب .( قىرافغلا ) هرخايف ءاه:نودباحهج باوصلاو ءاسهلا

 ةاش بالح 2 لسا اماف هايش عيسس بالح برشإ ناك هنا ءاطعنعءعو ناوذرلا

 ريا ىلعوهو ىا ( نامع نه ) اهنولوادتب ءافالاناكىتلا ىتلااسعوه» ( بيضقلا )

 هب سانا حاصف هجنبن لقوا( 2 حاصفق  اهيلع ادمعتم 8 . هيل دع »روكي (

 ةخسن ىفو ةكطاى ا نيتحتش و نوكسف ركب و نكسإ و رسكف حتف ( ةلك الااهيفهتذخاف ١

 ءادلا ليواتب ةلك الا ىلا دئاعلا ريمضلاربك ذو هدكر ىا ( اهعطقف ) ريبكحف دع

 نا لاقو ةباحصلا ةف رعمىف نكلانءاو لئالدلاىف مينوبا ءاور 6 لوحلا لبق تامو )

 هللاىلص هللالو_سراصع تناكو باه2 وهو نامعش نم اصيءاالوانت ىذلاوه ربلادع

 قالا ةالسورلا تاك ىع هب شايف ها نيكي: نيعوما ءالكف حرص وهو ىذاقلا

 نم اصعلارسك حصيال هنا مداوعلا باتكىف ىبرعلا نب انع القت ةيحد نا نع ىليهسلل

 لولا لق تام ىذاسقلا لاق ثيح امهيلوق نيب فلاخي اذك و تلق اصءنمالو عاطا

 ينص ان( بكسو ) ىلعا ىلاعتو .هناحبس هللاو ةنب نامَع دعب ىقوت رياادنعن ١ لاقو

 فورص٠ زءم 1 ءاقرتب ىف ١ هيوضو ءامو ىا مكيو واولا تشب 14 هبوضو للضف نه 2(

 ةغ.صل ةخءسأ فو تصش الو تدئفام ىا 6 تفز 7 ر سيرا ّس اهلعلو رصشدقو عمو

 تفزنو ىدعّسالو ىدعتنف ىف تقزاو هبتح زئاذا شلاءام تقفز حاحصلا ىنذ لوهحلا

 ىلاهيصدعي ىا ( دعب ) اهؤام بهذ اذارتيلا تفز ءارفلا <> و هلعاف محسن ملام ىلع اضيا

 ءام ىا -( نكيلذ سا رادف تناك رب ىف قزبو ) سنانع ققييبلا هاور اذه انموب

 رثبلا كالت نم ءام ىل>او بيطا ىا 6 اهنم بذعا ) ةنيدملاىف ةخنىفو ( ةنيدملاب ١

 قلكايقلا بحاص ند لئاقاارد هللو ميعل وبا ءاور

 ظ
 ظ

 (ولو)



 هيأ لك ١-0

 ع اهتيرنا مق ل ا د ليك يقل دا قا 5

 حاشتو ةدحوم رماد 9 ا همسأ) هذعدل قاك هإ ىا (ل.ةفهنع 0 ءام ىلع صو )

 هسو هلاك ريك ولو ةلكاشملل ىناسملتلا هراتخاو هحّتشف ةحبضص ةخمذ ىفو هلوا مقل

 لقيط+م ذامو !)1اهتتتف زادوا وا رثكأو ةمجالا منه داودتاب فيجا قلاتإا قمت راقت ادنتتو

 ماسشلاب اهدحا نامضوم ناسب ليق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد هلوق د رحم: ىا ( باطف

 مالسلاو ةالصلا هيلع هبيم ىذلا وهو زاحطلاب رخآالاو لاحدلا ثيدح ىف دارملا وهو |

 هللاىلد اريغفا سبط ونهو نامءاوه لاقف ناسدبومسا هلل يقف :هنع لأسف 'ذرق :ىذ ةؤنغْف

 ةالصلا هيلع هامش هب قدصتف ةحاط هارتشاف همسرو هفصؤ هللاربغف همسا ١س و هيلع ىلاعت

 خسنلا ضع ىناك واوااب ىناوىهاظلاو ةح. ةذعن ىف اذك (ىئافإ) ضايفلاةحاط مالسااو

 محا ديدشتو ملا عاش 6 جف معز ءام نمولدب ) ءىحو ىا لوعفملا ةفيصيوهو ةححصملا

 راصف ) سوداقلاىفام ىلع رك ذيدقو ثنؤه وهو ولدلاىف ىا (هيفإ ءام هيف نم ّقلا 'ئا

 مص زءام نم لشملو رضا لئاؤنع قييلا ىورو ةجامن ا هاور « كسلا نم بيطا

 نايكس اناكو ) داصلا ديدشتب © هاصق هناسا ) اههتمالك ىا ( نيسحلاو نسألا ىطعاو )

 | نوكسب ىا « انكسف ) ىلحلا هراتخا اك زييكتال هلجا نهلوعفم اشطعو ةيلاحةلمح © اشطع

 اك فق ىافرر هيراصنالا ىنا 34 كلام مآل ناكو 0 ةرايه ىا نع قارياعلا هاور امهشثطع

 لوالاام داياابلا يصهالغااو سواط اهنع ىورز هب زهيلاوا لحر هطساوب بئاسلا نب ءاطع

 مياس ما ىهو ىناسغلا ىلءوبا هلاق سنا رك ذ طق.ف كلامزب ىنا ما باوصلا مراشلالاق و

 ( ىدهت ) ندا هي هيف كف 2 دل> ن * 4 ءانا هد كلكم ناكذ ةلوهد مهل 2 نادعام تنب ؛

 ىا 6 انمس !سو ةياع ىلاعت هللاىلص ىنال .اهيف )3 لسرت ىا لادل مم مضل

 اه سا ىلا داصلا مك 206 0 3 عطع هيلع ىلاعت هللاىلد ىلا 1 0 هب مدنأبل

 )ع مدالا اموات اهون نيا 3 01 ةءوا ص اذاف انهيلا 56 5 0 اهرصع كرس

 نمسلا نموا مدالان م ( ءىث مهدنع سيلو ) هبمدت ٌؤبام لكوهو نيتمدبو نو مهب

 ةخيدن ىف و( اهمدا مين تناكف انمساهيف دحتت) ةكعلا ىلع دصّشت ىا ميلا سكب ( اهيلادمعتف )

 ظ

 ءافاامغب 6 لفتي ناكو ) رباح نع 0 هاور © اهترصع ىت>ز) مادالا كلذ ميدت ىامهمدا

 صاظااوهو ىباحلا هلاقأك عضارالادالوا ىا ميلا حش (عضارملانايبصلا هاوفاىف) اهرسسكو

 ءازلا رسسكو ءايلامشب 6 مهث زحيف )) لوعفم ميسا عضرم ىندب عيضر عمح ىحدلا لاقو

 6 كلذ نمو لبللا ىلا هّقيد ) مهيفكي ىا ةيتحتلا حتش ىجلدلا لاق ال لهي و ةزمهف

 (هسرغ وا)» اقاطماوبهسم ىا (هسملامف) ةلصاحلا ىاءاضيبلا(هديةك رب ) ةثاماركليبق نم ىا
 وهوواولاب (ناماسلو) هسرغو ةححصملاخنستلا فو ئملدلا لصاىفاك هريغو رجش نم ىا

 | (نامعنوه لب لاقف) جاحا ىا ملام ةغلانم نوكسف رسسكب ( حام هؤامو ) ةيتحن نوكسف

 هل سرغ .ماللاو ةالضلا هيلع هلا نافلس نع ئئيينلا هاور لقتسم ثيدح هنال ىهاظلا :

 ا
 ا



 -_- سببت

 هوبئاكف مهنههوعاف ب رعلا نم موقهذخاىت- نيدىلانيد ن٠ لقتني لعجو نيقيلاقب رطو

 ءارلا رممكب ( مهأ اهس رغب ) لخنلا ليف ريغص ةيتحتلا يدش ( ةيدو ةئامالث ىلعزل

 مخ ( يلعن ور) لبحتوا كس ىامضغتو ماللاحتش 6 قاعت )) اهعيمح ىا عفرلاب ( اهلك

 ديدشنت وةزءهلا مهب (ةيفوا نيعبرا ىلعو ) كردنوا ةرغلا ىطمت ىا نيعلا رسم و ءاتلا

 ةضف نم اهرد نيعبرا تناكىهو ةغلىف اولا حافو ةزءولا فذحو روهشملا ىلع ةيتحتاا

 اسما ىلا لاق ( بهذنم ) هلوقل اهنزو انه دارملاف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنمز ىف

 ةالصلا هيلع هنا ه:ملاف وهو هقرط ضعيف ءاح نكلو زاجم هيفف ءالوم ناملس تناك

 اذكو اذك مها سرغينا ىلعو اهرد اذكو اذكب دوهءلانم موقن٠ هارتشا مالسلاو

 ( هلاه-ىغو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ماقف ) كردت ىتح ناملس اهيف لمعي لختلا نم

 ا لب رع دول لم الع اهوغ ف ليصل تنسب و الاحد :٠) كيلا ىل :نابنبلاعا
 ئزرخذا قيرط ىفو اضيا دا دئسسم وهو باعيتسالا ىف هدنس ربلادءعنءا ةرك ذام

 امميغ ةدحاو ناب امهنيب عمجيف ناملس امسىغ ىذلانا هحب ريغىف ىراخبلا اهركذ

 اهس عا نع ةىم ىوارلا نوكي و مطت لف ةدحااو اسرع اوكي ناواناماسا اه ىزخلاو لمع

 ناكناو دا هاوراك ةدبرب وهو ادحاو ىوارلا ناكنا ناماسأ امس سغا نع ةيصو روعل

 ىا ( اهلكتذخأف ) هلوق نيلوقلا نم ىناثلاديؤيو ىلخلاهققح اذك زاخ هيف نوكف هريغ
 ىا م( اهدرو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللال وسر اهعلقف ةدحاولاك لتالا ) ترمتاو تن

 ديدشت والا باتكى وز اهاخىتيشنو اهقورع تدخإىا (تدخاف) ةعركلا انس

 امسرغىتلاىا (ةدحاوالا هماعنهإل رك ذام سنجىا (لخنلاعطاف) ءار هرخاىفو ءازلا

 ظ ناموا ىا 14 هاطعأو أهماع نم !- هكظاف امسرعو اهعلقف 0 مال_سلاو ةالصلا هيلع ءريغ

 دع بهذ نم )ف امحوا انزو اهرادقم ىا ثاثيو لادلا"حتش 6 ةجاحدلا ةضب لثم)

 هناش ىف ةكربال ةغلامم ىا ( هناسل ىلع ) ةضيبلاك ىف ىتلا هعطقلا كلت ىا ( اهرادازا

 اعد ىا اهءاع كرب, هنا كلذب دارا هلعل ىدلا لوقل ىتعءالف هتقيقح ىلع هلمح زاح اذاو

 هيااول اهنم ) ناملس ىا 6 نزوف ) هيلع اهرادا امنا هنا نظف هدهاش نم هعمس ملف ةكربلاب اهيف

 ناسملس ناكو.ةيفك هنم ديزاو ةيك ىا٠( مهاطعاام لثم.هدسنع قبو ةيقوا نيعبرا
 لقو ةئسس نيسححو ةئامالث ليقو ةنس نيسقحو نيام حصالا ىلع شاع نب رمعملانم

 براي لاق سا ال مث ةيلا رصنلا ف ةئامو ةيدوهيلاف ةئامو ةيسو#لاىف ةئام ةنس ةئامعبا

 قدصتبو هدب ىلع نه لك اي ناكو مالسالاىف ةئام شاعف ةنس هئام مال_-الاىف ىترمع

 تام ةرينغ هللاذفو ةريثكح هفانمو ةنحلا مهيلا تقاقتسشا نيدلا دحا وهو هناطعب

 ةلميع ( شاح ثيدح ىفو ) هنع ثروب يلع كرئامو نيثالثو نيسمح ةنس نادملاب

 ةححصملا خسنلا ضعي فو فاقلارسك و نيعلاحتش 6 ليقع نبا ١ ةمجء شنيتحوتف» نوف

 ) قتلا ظ

 نيدلا باطإ جرذف سوم موقنم سراف نه هلصاو دوما مهو ) هيلاوم هناك نيد (



 ان سعج ١ خ- 1

 ةيقع نب ىنوم لطم لئالدلاف تبان نب مساق هاور ليوط ثيد> وهو نايفيعتلا

 ربلا دبع نبال ةباسحصلا باتكىف ارثا هل را ل حراسشلا لاقو هنع ةمرخ نب دوسملانع

 ةي رش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قاقس ) انه همسرب نا هآر نم ىلعف اربخالو

 عايد ) كلزام فاذا رازاورنكم ( تجارب اهاهاإر خا: تاوشاؤلا اذا كرمت ويلف نع

 ءاضطلا "ريكي ( تدئطع اذا إل ةيتحت ديدشتف ءار رسكب ( ارو تعجااذا:) حتفف ريكي
 ةدش وا را ةرثكن م ديدشلا شطعلا وهو ًامظاانم ميلا رسكب ( تئمظ اذا اهدربو )

 ( ةريطم ةملظم ةلءل ىف ءاشعلا هعم ىلصو ال نونلا مخل ( نامعنلا نب ةداتق ىطعاو ٠) ةرارلا

 صا لاو ىحلدلا هركذ اذك ىناثلا هلوءفمو ىطعا نيب اضارتعا اثدرو ناتضرتعم ناتلح

 ميحاو نيعلا مضب ( انوج ع ) ىلص هلوقل فرظ ةليلف هلوق ناو ةدحاو ةل-لا نا ظ
 خعرامثلا هنم عطّقو جوعي ىذلا قذعلا لصا وهو اسمهم ءىرقو ميا حتف عم رسكيو ا

 هلوقل متالملا وهو جوعاو سب اذا ليقو اقلطم قذعلا وه هلعاو ا_ساب لختلا ىلع ىتف

 6 اريشع كيدي نيب كل ءىغيس هناف هب قاطنا لاقو ) ميدقلا نوج رعلاك داع ىتح ىلا

 كفلخ نمو ) هثنناتو هربك ذت زاح هزي فدح اذا ددعلاو اهوح وا عرذا ةربشغ ىا

 واداخ )ا ضحلدو ايد نا ا6اونلاان !اياقين فا م اهازوتم زعرتنيفر كيني هتيلشلت اذان ايري

 ىت> ) مدت م5 قذعلا لصا وه ( نوجرعلا هل ءاضاف قلطناف ناطيشلا هناف جر ىتح

 حيف دنس ديعس ىلا نع دا هاور ( جرخ ىت> هب ريضف داوسلا دجوو هت لخد

 ار واط قد اههللقا قانتالاو :قأطاطتآةةله لادم رذفنق نياق (كرزانللا املاك قيل فر
 هؤاطعا ىا 6 هعفد ا) ناس.عالاٍبالقنال ايس ناكامت هئاماركنمو ىا ( اهنمو ) دوسا

 ( بطح لذج  هفيفختو فاكلا ديكتشتو هلوا مغ ( ةشاكمل ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 وه ليقو ادوع انه هب داراو ةرحش لصا.ىا ةمحعم لاذ نوكسو حشو ميج نا

 ( رذب موب. ) هعفدل فرظ ( هفيس رسكتا نيح هب برضا لاقو )) ةظيلغلا ةيشخلا وا ةطلا

 هنع ازاح نوكيف راصف ةخسن ىفو ش افيس هدبىف ) لوحتف ىا 6 داعف ) هتعقو نمز ىا

  ناممللا قارب ىا ( ضينا ةماقلا ليؤط ).اغطآق'ئا:( امراص ) دوعيف افي اطق نكي لذا
 ه. ىذلا ءىثلا لصا وه نتملا ناف رهظاا ىوق وا ةوقلا ىو ةناثملا نم ( نآملا ديدش )

 تقلا ىت> ردب ةعقوىف ىا ( هب لتاقث ) ثيدحلا نثم هنمو ءاضعالل رهظلا ةلزنع هماوق

 ةثاكع ىا ( دهشتسا نا ىلا ) ةرفن كلا لاتقأ ىا ( فئاوملا هب دهشي هدنع لزب / 9 20

 ردضملاب ( نوعلا ) ئه هذعءسش قو 6 هل لاش تقيس بلا اذه ناكو ةدرلا لها لاتفىف (

 مع نا بح ىنا_طحلا لاقو ىتهببلا هاور ناعتسسملاو ناعملا وا نيعملا ىنعي وا ةغلاسملل

 اوذبانو نيدلا نع اودنرا مهنم فنص نيفنص اوناك برعلانم ةدرلامسا مهمزل نيذلا نا

 بانا معو زفك نم رفكو ةريزه ىلا لو نوينملا مهو رفكلا ىلا اوداعو هلملا

 ٠ آلآ فخضلاو مو هيلع ىلا ل هللا ىلص ني | ةوب 6 اف مهوخ ات نمو ةمامسم . 0-2



 ١ اهءاطعا يم“ ةاكزلا وركن أو الصلاب و زكا كك قلاو ةالنقلا نبب اوفَرف نيذلا مم
 ةدرلا لها رامتىف مهلوخدل ةمسلا هذ اوصخم ملااو ىفب لها مه ءالؤهو اهبوجوال
 راسصو ابطخ نبرمالا مظعا تناكذا ةدرلا ىلا ةللا ىف مسالا فيضاف نيملسملا فالك
 نييعإتو دري هبرانموا اك [تهنغ للاهل هلا ينو للغ الاب اسر نقلا لها لات دن
 مالسلاو ةالصإا ةيلع همفد اهنمو ىا ( هعفدو ١) ءيهدؤ كرش لهاب اوطات اي

 ا اا حنس ( شدحج نب هللا دبعل ))

 ضصوخلا هيلع تدنامو هيلع ضوخال امم هنم ةديرج ىا ( لت بيسع ) ةيضارتعا ةيلاح

 ىتهيبلا هاور 6 افيسس هديىف ) بلشنا ىا ( عجرف ) قاروالا صوالاو فءهدس وهف |

 باط نبا نيجارعنم اديضق ردب موب لسا نب ةملسس ىلكعا. هنا. شانلإ ديس نيا .ةريسففو

 لّشو ىهتنا ةديبع ىنأ رسج موب لتق ىت>- هدنع لزب ف ديج فس وه اذاف هدف ناك

 زمهلاب ( لئاوألا هايشااروردىف هتك رب ١) عونلا اذهنمو ىا 6 هنمو إو هدانساب ىدحاولا

 ةدحوملاو ميما تشب ( ديعمما ةاش ةصقك ريثكلا نبللاب )) نيللا ةهدعلا ةاشلا ىهو ةلئاخا عج

 | م و هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا ىعازألا دنعم ىنانع ىناريطلاو دعس نبا هاورام اهتصقو |

 النو قلناباخلدا ةمطيرألا قر هبا دلعإو !ةريهه نإ نمط, ءالؤمو ركب ونا هعمو رجاه امل

 تدب ةكاع دعم مأ ىلع ديده اورق لحاس /١قيرط 3و دخاف شيرق رافكن بد ىلع وهو |

 نيتنسم نياه يم اوناكو أهع م ند قو عيب اهتم ءانس 39 : 2 ةزربتناكو هيعا زخلا دلاخ

 ىلنينذألا لاسقف منغلا نع دهحلا اهفاخ 0 اهدنع اوأرف اود مف انب انيل اسهنم اويلطف

 هذ تردو كح اتق هللا ىمسو أهعرض حسم و اهلقتعاف اه اعدف م لاق اع امك ونا

 باح مث | هرذا برش مت اوور ىت> موقلا ىتسو ان هيف بلش طهرلا ضبرب ءاناب

 00 ؟واسمتي افا ننعا قودي كغم واءاهجوز ءاغ اولحتراو اهدنع ةكرت رع مث ايناث

 6« ةيواعم زنعاو ١) ثيدخحا كرامم لجر انبسع تلاق اذه كل نأ لاقف بحعف نيللا ىأر 0

 ححصملا ىفرعلا لصاىفو ىتنا ةاش ىا زنءا ةلق عمج نونأ مضو نيع نوكسو ةزمم حتف

 فيدحصت هنا نهاظااو نوعلا نه نوتلابو نيعلا مخو ميلا حش ةنوعم فلواا لصانم

 ىلع دفوواو نوكسو ةئاثم حتش 6 روث نبا ) ةيواعم لئالدلاباتتكىف ىربطلار ؟زدقف

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل اعدف رششب هنبا هعمو ريك خيش وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا طا وا

 هشاىف رون نب ةر واما رش نب دمحم :لاقف ارمشع [عارتالفعاز: هيآو حسمو سو هيلع ظ

 تاكربلاو ريأاب هل اعدو ها . لوسرلا حسم ىذلا ىباو

 6 سنا ةاشو ١) هللا دبع نب دعا نع نيهاش نباو دعس نبا ١ را ان ريردقتلاو

 لبالانم ليقو قوثلان٠ هنسملا ىهو 6 اهفراشو هتعضرم هميلح معو ) اهتصقو ىا

 نب هللا دنع ةاشو ] نسح دنس اهريغو ىناريطلاو ىلعي ونا 1 ىلع زعملانه ليقو |
 ا

 نوللازوكسو ءايلا حتشي 14 زب مل ( داغلا كالت عا . تناكو 2 قهيبلا هاور م ىا )»ع دوعسم ا

 ( مضو)

 01 ب ا



ْ 

 م ا“

 دلع علابت (انلا لسبتا .عالوؤي تايه قا املا أنا ا قع (ناةيراوا نا مل ىا ءازلا مضو

 همالسسا بيس كلذ ناكو تردف دوءسم نءال اهانباال لئاح ةاش عرض حسم سو

 هللاىلص هتكربب ترددقو ديعمما ةاشلث» تناك اهلكو م حي ىفناك ( دادقملا ةاشو)إ

 ىلنابحاصو انا تلبقا لاقدتا هنع ىورام ةرصتخم دادقملا ةاش ةصقو اذه لسو هيلع ىلاعت
 ىلع اة.فلا نك رد عوملا ىعلا دسهملا ن م انراصصباو انهتعا ابنا بهذ دقو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنن ا! اند 17 دوعأ انايقي مل مال هيلع ىلاعت هللا ىبد هللاوسر نادك

 ناكف باح انكف ان انندب  نبللا اده او. ١> لاةؤ زنعا ثالثاذاف هلها ىلا انس قاطناف دو ا
 ليالا نم ءىحف هيض م و هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنا عف رثو هدصنت نانا لك اق ا

 ىلا ةجاح هبام هنوفحتيف راصنالاى نأ, هللاىنا ةلذيا تاذ ىمفنىف مقوف هيرشي |

 كالهاق ىلعوعدي 0 ءاحاذا هنأ ه.سشخ كادفام ىلع ته دن مل هس ردع ع رااهذه

 هداك ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىب نلاءاط اما ىا.حاص اماو ميو و 2 #4 لعحو

 | لاقف ىلع وعدي نآلا تلق ءاثقاا اوبل عرف ايا 3 ةييمنن ع“ كفانك وأ

 اهنا زتعالا ىلا تقاطناو درفشلا ل و لاق قافذتتن م قساو ىنمعطا نم 2 مهللا

 | هيلا هبت نط ةوغر هتلعىتح هيف تيلخ ءاناىلا تدمعف نهلكلفح نهاذآف هلاهحذا نمسا |

 ١ مسا هتوعد تدصاو ىوردق لع وهيلع هللاىلص ى هلا نا تفرع املقف ىناوان مث كاستل |

 تالعفلا نم ةءوس تاعف كنا ىنعب دادقماي كتءوس ىندفا لاقف ضرالا ىلع تيقلا |

 | 1 داعم 5 هيلع 1 هللا ىبص لاقف [ذكأو د م ناك هللالوسراي تاقثلاق هاش |

 دعس خا "101 ةداترو هامان ك .لسف نم؟ ىأأ( كلذ مو رز هللا نو .ةطمارالال

 نادعب ءامز ءاعو ا هلوأ رس 5 )ع ءاوس هءادكا هدبوزت المص دعا ىلا نب ملاس نع

 | اماف هباعدو ) ءاعولا هب دش طبخ وهو ءاكواب هطير ىا فاكلا دعب فلاب 6 هاكوا |

 1 01 ل راق ار رصف ىأ_ ديك دا الأ قمر ( "موا و ا مداملا نش قر
 ١ 6 ةديزو بيط نبل ) ءاقسلاىف ءاملاكلذ مهأجاف وه اذاف ةخسنىفو هيف ىا ( هباذاف )

 | ىاهشىف ةخسن ىو ( هيقىف ) ناللاز ىا ةفاضالاب هدبز ىلا لصاىفو ةدحو ءاثب |

 | ةماسوبا مامالاوه ىباحلالاق هديوزت هلوَه نا ( ةماسنب داحةياور نم ) ءاقسلا تى ف

 | هيلع مدهت دقو فس لع همهلاف هنف عش ند تا اذا نيءم نبا لاق مالعالا دحا

 7-5 0 روك ةذءسأ قو 2 حتفو نيع مع تا 1 كيعاس نبا ريم ل ىلع مكمل ( مالكلا

 كورلا الو تلف اك ةصقلا هأ ترد نه فرىعا امو ىلا لاق ىنا# امالك

 | راكب تا ربزلا ىور لد امهدحا ىلا ةرانيس ار ةحهععلا 0 فش امنينع ةيضقلا تور ا

 1 كريو ) ريدتف :رمتألو ريمجأل ةدانع هنادعسنب نحرلاديع" ندم نع ةئيدملا رايخاىق

| 

 ا رم ه ردم ثوأ اأاصوصخ هاو ار( تاياغ نينا ناوهو تاق ريلاب هلاعد ىا

 هلا ادلا تاس اب هةنمضصت : تاي 2 ىا 32 صضنهقلا هد لبق ىددد روع ىلاعت هللاو ٠

 0 6 ىراقلا ىلع ب 05



 نيريثك نع ىا ( دحاو ريغ نع ,ع) تاداغسلان ابرادنسو 'ثاداسلادب س نم تاكربلامومع ىلع

 ىرازفلا نابفسنباوهو ( كوادم و2 هرك ذ ق.سدقو( ديزب نب يئاسلا مهنم) ةباحصلا نم

 مركدذ ذو مس و هيلع ىللاعت هللاىلصىناىلوموهليقو هثيدح ىراخسلا قاع هيلاوم عم ملسا مسالوم

 عساف لس سو هيلعىلاعت هللا ىلسويتلا نا ماشلا نكسب ناك نانفسوباكولدم لاقفهتاّقث ىف نابحنءا

 هللال وسر دي نم هسمام نايفسىنا سا انيزافاسأ رب, حسمو - و هيلع ىلاعت هللا ىلسىنلا هلاعدف

 عودي نبا ىا (دقرذن هبتعا دجوب ناكو) ضينادسأو سلو ةويبالسوايلع ىلاعت هلا ىلص

 اضلنق و ااناد ليموالإ ىتناؤ)نبخ !دهشوتاش رش ناكؤ نطل لصوملا ىو ةن دل ىملسلا
 ةحمافو ةحتار ىا ( هلاسأبيط بلغي بيط ) ىهذلا رك ذ ءايلوالا نش ورمع هبا اماو

 ىئهببلا ءاور © هرهظو هنطب ىلع هدب حسم سو هيلع ىللاعت هللا ىلص هللالوسر نال )

 زمهلادعب ةمحعملا لاذلاب ( ذطاعهجو نع هطاماو هحسم ىا ( مدلاتلسو )) ىناربطلاو

 ( ناكو ) نيحلاصلانمناكو ةرحشلات حت عباب ىنزملا ةريمهوبا لالهن.ا ىا ( ورهنب )

 م هدعب ىا ( تناكف هلاعدو ال دحاموب ة>سنىفو ( نينح موب حرج ( ناكدقو ىا

 ( نسرفلاة رغك هبءعوس ريغ نم هه> ويف ضاس ىا ( ةىغهلإ هعضوم نمهتلسدعب ىا هذسن ىف

 سأر. ىلع حسمو ) ىنئاربطلا هاوراهنم ىلعا لب ىا سرفلا ةرغك الو ىلدلالصاىفو
 وهوزب تام ىا 6 كلهف ١ ةكربلاب ىا (هلاعدو) ةدافو هل ميا مضب ( ىاذحلادبزن سق

 ىلص ) هللا لوسر فك ة>سنىفو 6 ىنلافك عضومو ضيبا هسأرو ةنس ةئام نبا
 "0 اذرسإ) منار يعيفم ىإ ( يعش نم هلع عدن ,ترصامؤ سو هيلع ىلاعتهلل
 ضايبلا نم ههجو ىف امل اهيشت ىا © ىغالاىعدب ) هتهنجىف ةرغلا كلت بدبسب سدق ىا

 2و سار رأأ حسم نم ىا ( ةءاك  اهذه لثم ىورو ) ىلكلان 1 35 0

 ؤ

 6 رخا هجو حسمو ) حتفف مغب © ىنهحلا ةبلعث نب ورمعل ١) ىتييبلا هاوراك حسملارلا

 هفىعاال “رخ آلا اذه ىلحلا لاق ( رون ههجو ىلع لاز اف ) رخا هجو ىلع ة>سنىفو
 ىدعسلا ةرخونع دعسزبا ىوردقذا ثراخلان. داوسن. ةمزخ هلا ىحلدلالاقو

 ن. ةداتق هجو حسمو زب ءاضيب 0 هل تراصف ههحو 5076 هيلع ىلاعت هللاىلص هنا

 ىلع ناك هحسم تلاغلعلو ههجوو هسأر حسم ىلا لاق ماللا نوكس و ميملارم مدكب ( ناحلم

 ظ )» هه> وف رظناكىت> ) ميظع نامل ىلا ( قير يا ا و هيلعرمضئفاادلو ههحو

 | عضووال قويلاودمحا هاور ةدودمملا ةزمهلاو ميملا سكب 6 ةارملا ف رظني اك لوهجلا ةغبصب

 ةخعس ىفو ةيتحت حتفف ةم>عم لاذ نوكسو ةلمهم ءاح رسكب ( ميذح نب ةلظنح ساو لع دن
 ةانثعو ةحوتفم ءارو ةمومض» ةمجعم ءاخم ىناسملتلا هطيضو فيحصت وهو ارغصم مب لاب |
 ىورىذلاوهوورموءاءرك ذاذكو لاق هان رث> او انمدقأام لم ىورولاق هنك 5-5

 دب رحتلا ف رك ذو ةنح هنالو دا دئسمىف هئيدح ىهدلا لاق مالث>ا دعب منال ثيدح

 طومان علو (يشل#: تانج ولوذ انلبقلاةراظظي هلادتإل و اةبلص اننيل: مدح .دلاو :ةقيتح
 ىلاعت هللا ىلص هللالوسر اوكردا ةعبرا معنام هربغو ىزوأان ا هنع هلقت اف ةبقع

 ( هيلع )



 هت 0/5 قس

 هماو رب زلا نب هللا دنع ةمقع نب ىموم لاق ولو ىبباث هنا حيحصلا قيتءوبا دمتو ىبخلا لاق

 هيلع كرب و) مهتبحىف فالخال ءالؤه ناف اباوص ناكل ةفاطوباهوباو ركب ونا اهوباو ءامسا

 ىا ةركذلا م ك-ىف وهف ىنهذلا دهعلل ماللا ( لجرلاب ىتْوِب ةلظنح ناكف ) ةكربلاب هل اعد ىا

 ةاشلابو ىا ( ةاشلاو ) خفتناو مروت ىا ءارلارسسكب ( ههجو مرو دق )) لاحرلا نم لجرب

 ىلع اهنم مرولا ل ىا عضيف ةذعساىفو غنيا قر اهيدن ىا هلوا حتشب ( اهعرض مرو دق )

 لجرلاهجو نم ىا ( مرولابهذيف ) هسأر نم ىا ( سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ب الا فاك عضوم

 ةلءهع ليقو ةمحعمملا لقو ةلمهملا ءالاب © حضنو ) هريغو قهيبلا هاور ةاشلا عوضو

 ءامنم ةحضن ةملسما تنب رب هتبدبر ىا ( بنيز هجوىف ) شر دمتعإل نا مجعبو دمتعا نا
 اكس اذن ئان( ةينلم لاف نم ءأ اجو ق) :كفيرمع ناك فراج اون ( ناكاش ل زا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا ىورو هناميتساىف ربلا درع نبا هاور لامكلانم اههجوب

 ناك اماف تكيف بئيز ىلع ءىطوف ةماظىف اهب اهيلع لخد ةملس ماب ىتبا نب> فو هيلع ظ

 هاكح اورخا لاق وا اهيلع طا الثا مكمابز اورظنا لاقف ةماظىف لخد ىرخالا ةليللا نم

 هيخلقب نمتلك سو هيلع ىلاصت هللا ىلد هللا لوسر نا اهتصقنمو اذكه ىليهسلا

 كاع .ةاوز كيف 8 وبةربك ىدشا نجا واق لايقل ماق الل لف ءاملاب اههج وىف حضنف هيلع

 هبام لاذ ىا « أربف ) هوحنو عرقنم ةفآ ىا ( ةهاع هب ىص سأر ىلع حسمو ) ةيواعم

 م هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا قاطنا هلا ىعازوالا نع ىور ميعل انا نا الا ظفالا

 قع ابا كو دم هنماو ند محرلا دنع ةنباو ركبانا هاو ةفاشابا. .ىنعي ءال وه آلا سو هيلع ْ

 ظ ادهم هاورنم فرعال ثيدحلا اذه هل مف هم نسحا لب هلاح ىلع ىا (هرءعش ىوتساو] ظ

 ةكرب ىا هنم لقعا هل توعد دعب دحا دفولاق نكي ملف هلاعدو هه>و حس نون هل نب

 باه ةقااقاطاو ماللاو ةققدلا ةدح وملا ءاملاو فاقلا حافل ةلادق نب باهملا ريد هلءم ىورو ظ

 هن نوالا حقو فاقلا مك ةفانقو ةددوم ةيدجإو ماللا نيكس ءاهلا 0 هفانق نبا

 ىربطلا لاقو نءاجرل ناتصق ا ههاعلو باوضلا وهو لق ورعوا هر' 5 انك ءافلامو

 ٍس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع دقو قاطلا ةفانق نب ىدع نب ديزي نب بلهملا وه ْ

 ىلع حسمو ىا (دحاو ريعىلعو) باهماىمسف هرعش تدق ا ىلع ح 3 عار ةاوهو

 رسكيو ءارلا حّتشب ( اًؤريف ١) نايبصلا ىلع فطع ( نيناغاو ىضرملاو نايبصلا نه ) نيريثك

 نافل ايكرظاتو حيتان ةزمه مهب 6 ةردا هب لجر هاناو ) ممنونجو مهضسص نه ياو |

 ىا ةمديعملا داضلا ريسكو ءايلاحتش © اهحضنب نا هاف ) هتيصخ ىف هخشن ىا نيتحتشو

 كلذىف وا ء الاى ىا هيف ةذعسأ ىفو نيعلا كللتى ىا ( اهيذ )) هيف نم بص ىا(ج ْ

 كراك (بحماوالظ خر ءوب) ءاورنم ىلعاال ىجلدلا لاق ( أف ) حضتلا ىل ( لعفف )ل ناكل ظ

 ةلمهم ناس ديدشأو ةمدعم نيغ حتفن سغ نع نه ةحع. قو ءام ىا 2« نيعنم ءاع ) اهشرب ْ
 ا
| 

ْ 

| 

 | انه ةخسنىف ديزو اذه ههجو حسمو هتك رب هنم نسحاالو لاش نا ساقلا ناكو اعد

 سا 1 01701130 07



 | نسزفلا هانا نم ىناعلا نانبطك قنا هواخ و لنهر _ططاغ ةازغهلاو د وابدك :ن داو ًارشو ةاداو ظ

 ١ ةريهىنانع ىور نيع» نبا هلاق 5 ءار ,ةلأ سواط ناك هنال هب بملف نازك فد ةنئنسا ليقو ظ

 ممحو سواط نب هللا دنع هنباو ىمذلا ناماسو ىرهزلا هنعو قاخو ةثئاعو ناب ناو

 ةقينكلا ةعالا ه] جرخا ةئامو لم وأ تس د 15 قوت لمعلاو معلا ىف سا رز وهو

 (نونلاسماو) سملا ند هنام ىا (ىهذالا هردصفؤ) برض ىا فاكلا لي كاشي (كدمف)

 221:) نيج را نم هذع هاورنم م مو سواط ىلع فاصما 0 اذك هس لصخ هنآل

 ئظاقلا ةياورفف ق.سو ( رْي نم ) ءام هيف ىا ( و 7/:هيفإ ىلغأ يبس ميلا 2

 رثبلا كالت ىف ( اهيف ) هءام قع! ولدلا قيك ا مهو داصلا ح ةلل 6 بص مث ) معز ىب نه

 0000و او ابابا هناا وتن يلاوج اطدنلا كااهزا نارثعتلا و يابو ىلا( عاش ' ىلعا .ثاماواغش اهديثك 3 15 3 قا لطم نعاأ( اغا
 ءاؤزاةحئافلاو ةمئاخلا اهردصم نال ةحب افلافاندا منا هحمام ةيار ناك ناو هحارلا اونا

 ظ راصف هباودو هاور اذكه كلسملانه بيطا جف ىناسماتلا حرش ىفو رح نب لثاو نع دمحا

 | ةضبق ذخاو ١ كسملانم بيطا جا راصف ءانعع ن وكي نا زوم و بيطا داعف وا بيطا

 | لس (اوخو”رانباعوي ةخسا ىفو (نينح موي هنه ةضو.ة٠ ىا حّتقتو ىاقلامغإ 6 بارت نم

 ؤ رارفلا مهضءعب نم عفو نيح ىنعملاو حر لكلاو ةلمهم ءاحم نينح ىورو لاق ىناسماتلا

 نالت اد ركدو ملسو هيلع ىف !اعث هيا ىلد هللالوسر هب ماكت نم لواو حسةلاوهو ةهوشلا نم
 أ

 ] 2 ةروصقم 10 4ةبهدععم لاذو ة هج وتقم فاش 14 ضدتعملا نودع اوذرصناف (ْ

 ا امهموليزإو اهنوطيع ىا امهوحنو ةندنوا بارت نم اهريغو. نيعلا ف عشرام ىهو ةاذق

 | نايسن ىا نامسلا ةريرهودا هيلا تو ( عوك الا نب ةماس نع - هاور مهنيعأ نع 2

 ١ 11 ١ : . : : و
 ' 2( فرغو )ا هبدل هرمشنو هحمتش ىا 6( هبوت طشب هيماق ا) نارقلاو ثب دا نم ةءوسلام

 ظ هيون ىف ءاقلاو 1 دخا نع اهييشت ىا © هيف هدس ) لانو هيلع ىلاعت هللا نىلد ىلاةىا

 | ةرمعو هسا نه ىأ 2 دعب اب ث ىدنن لإ لعفف ) هردصيلا هبوب عهج ىا ( همضب ءسما ملال

 ىنعملا اذه ىف !- و هماع ىللاعت هللا بص هنع ىو ربام ىا 22001000 ناخكلاءاور

 ةريصه ىنا نع قورإمو قعملا 20 نا دعسالو هقرط نشك ةنامشلا ناهذدل ءاعدلا وهو

 أ

 اذار دف ىآإع مو ولاتءاش لآقو زاقكلا هوجتو اج رو ).رازقلا مهيئاب نمو

 لارج ودحر عررتبلاو ) يزاتلتا عبرا )وهون ريشي .ةتبمص نيرا نا عج ريثك اذه لجال
 0كككك#ك#ك#كذكذ أذ و021 اوواووو07ذأ|||أ|([100101021101000

 آذآ 7 0 0 2 0 2 2 12 2 12 2 2 2 2 12 2 21 12 1 1212 2 2 12ة2ة 2020202 أ ]]]]]1]ز>|زة>3ة0101070ا

 هيلع ىللاعت .هللا ىلع ناك وا ( هل رك ذ ) ريرج ىا ( ذاؤلا» ع عزااو ة.هرلا لحم هنال |

 مصب 4 برعلا نأس رو نم راصف ث عرج ناصع ىا 2 لم ١ ىلع تذل هنا هل ر 5 د ملسو

 اذك م ماكر نم . لد 8 ىلع ىا 1 ميهساو ) برعلا س رذاند هذءسل ىفو مم اهدحعُش ىا 0

 الملا نم ىحان ,.ا ىا( باطخا نب ا قد رلا دبع سأر , جيش 2و ناعغي دعصأ١!ىف

 ؤ هردصل برضلا صخح ادلو انطابو اىهاط تاندااب ىلا 4 هإ اعدو 0 ىلحتلا ىا 1 هللا د.ع

 ا

| 

 | ب

 عد
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 ست 000
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 لادب 6 امهد ناكو ) ىدلا مهل دراجي نه ةيلاح ةل+ح ( ريغد وهو )

 ةمحمملابو حفلا قاحخلا ىف ةلءهملاب ةمامدلاو أريصق ذاب زه ةئاؤكتل اممرو أدع. ىا هل يم

 دشني اذه ىلعو مخلاب قانا ىف

 ميهدل هلا ادعبو ادننح # اههجول ناق ءاسيلا اود

 ةخعسا ىفو (لاحرلاإ» باغوالعو لاط ىا ةل.١ يش نيتح وتفهم ءارو ءاش (عرفف ةكربلاب هلاعدو)

 ةرتآآلا نا او 1 نعداك نإ هينا هاور ( اماتو الوط ) ساثلا |
 ت22 ل يي تت ا اا ل

 : - لصف زج
 مح جس جرم

 اي نزكو وو مشب 1 هياع االسم 2 ثوتكلل ىلا عونلا اذه ليبقنم ىا (:كلذنمو ١

 لاغلاىف ة.يفملا رومالا ىا ( بويغلانم ل هيلا مهلاام ىا ةمومضم اهديدت ةخسن ىفو

 أ عوالا اذهىف ىا ( بابلا: اذه ثيداحالاو ) لابقتسالا ف نوكيس ىا ( نوكيآمو )
 حتف زوو امهيف لوعفملا ةغيصب ( وع تهازفإلال اورال قالك دلو دلال قمعا> ا كلنكللا عاونا ن٠

 هنا ىقنالو هتناف طاخحنال ىاريبكلا رحبلايف ريثكلا ءاملا رمغلاو ءازلا رسكو ءايلا

 ( عطقلا ىلع ةمولءملا هنا زحعم ةلبجنم ) ةزجعملا هذهو ةخفىفو ةينآلا ىا ( ةلمجا هذهو ١

 ااددل ىا © رتاوتلا ىلع اهريخ انيلا لصصاولا ) ىن.قلا قيرطلاو ىىاذقلا هجولاىلع ىا

 6 بيغلاىلع عالطالا ىلع اهيئاعم قافتاو ) ةلادلا اهينابم فالتخا عم ىا ( اهتاور زكل )

 0-8 ركب ونا م انالاالانكلخ ز اذنع تاسسغملا ضع ىلع سس و هناع ىلاعت هللا ىلك هعالطا ىلع أ

 ة>سنىفو ( ةءارقو ةزاحا ) ىثوطرطلاب فورعملا ءافلا رسكب ( ىروفلا دسيلولا ن

 ( ىرتستلا ىلءوبااذن د ) هريغ نع زارتحا ( ركب وا لاق ) هياور ىا ( هريعغ 1

 ةاوردحا وهو ةماعلا ناساىف 5 ةمحعمال ةلءم نيس اءهنيب ةيناثلا حتفو ىلوالا ءاتلا مهب

 ىوار ىلوالا لدبت دقو نيتزحهب ©« ىؤلؤالا ان ىمش اهلا رمعوبا انس )) دواد ىلا ناس '
 انه فنصملا دنسا اعاو نذسلا بحاص رصعلا ظفاح وهو 2 دواد وبا اننأ زر دواد ىبا نيض

1 

 قي رط نم هل؛ةباورىف امل نيخيثلا ةياور عم هنع هءاورو هان نع دواد نا ثب دح نم

 نثدح ) اهريغو ناخيشلا هنع ىور 6 ةبيش ىنا نب نامع انث ) ىتايس اك ةدايزلانم رخآآ
 تافئصم هلؤ.ةعامحو نيعم ناو قحساو دمنا هنع ىور ءارلا رسسكف ميلا حتشب ( ريرج

 ىدسالا ةماس نب قيقشوه ( لئاو ىانع (نازوهم نإ ناماس وهو ( ش#«الا نع )

 لنا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلس ىنلارت مل نأ نكل مالسالاو ةيلهالا كردا مرضخم ىنوكلا

 هانعموا اظعاووا ايطخ ىا ( انيف ماق لاق ) ناعلا نبا ىا ( ةشذح نع )ل نيلماعلا ءاملعلا

 اه ا أ اش  كرئام هخسن فو ( كرئاش ) اماقوا ن ناكل ميلا تش ( اماقه ز) انطخ

 ( هثدحالا ةغاسلا مايق ىلا ) كرتال ف رظ ( كلذ هءاقمىف ) مدقلا نم ثدحي ىا ( نوكي )

 ةيعيمج ف ) 0 ) هرك ذام.( هظفح ) هدول قلع ىا ه. ثدح ةخسساىو



 'ةفافنج ف رز نا نككس قامتع ( هعلجدق .) ةلكوا ,هتسا ىا((,ةلمنن نما هنسفاوا)
 ةدايزلا هذهرا مل ىحدلا لاق نيدوجوملاوا نيرضاحخلا ةبادعصلا نم ىا ( ءالؤه ناسا )

 ىا( هناو ) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هباحتا هملعدق هظفل نال دواد ىنا هياور تاصت نم

 هاراف هتيسندق ىذلا ىا ( *ىثلا ) هب انربخا ام عّشو ثدحيا ىا ( هنم نوكيل ١ ناشلا

 هتيسنام دعب هرك ذا ىا (هرك ذافإ هب انربخا امم هنا ىا ( هفرعاف ) نايعالاىف ادوجوم

 هاسنيف لجرلا نع لجرلا هجو باغاذا 5 ىا ( هنع باغاذا لجرلا هجو لجرلا رك ذياك )

 دواد وبا دازو نيخيشلا ةياورانه ىلا ىحلدلا لاق هايا هنايسأ دعب ىا 6 هفيع ءاراذا ل ١

 هب هلاصتا ىضَتَس هعينص ناك ناو ةفيذح نع هيبانع بيؤذ نب ةصيسق قب رطنه رخا دنس

 6 هوسانتت ما ) ةقيقح ىا ( ىناححا ىسنا ىرداام ) خسنلا رثك !ىفاك ةفيذح ىا ( لاق مث

 لك صاصتخانم هللادارا الو هنم مهاوه اع مهمايقل هب مهماّتها ةلقل هنايسن اوفلكت ىا

 داق نم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر كرام هللاو ) هنع !ودافتسام ضعبب مهنه

 ةعدب ثدحلا ةلطا.!| قرطلاب ةمصاخلا ىلا اهرو ةب راحلا ىلا اهدوّش اسهلاربما ىا ( ةنتف

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنامز نم ثدحم ةلزتءملاو ضفاورلاو جداول انم ةعدتملا ءاملك

 ىا 6 ادعاضصف ةئاهلث ) ةنتفلا كلاق غم ىا 6 هعمنم غلس ايندلا ىغقنن نا ىلا ١

 كلذ مسو هبلع ىلامت هللايدص هللالو_-ر ىا.( ءاممدقالا ) دئاق ةفص ةلملاو رثكاف

 لاقو ) هيوؤت ىتلا ىا 6 هتايبقو هيبا مساو همساب ) انملحال ىا ( انا ١ دااقلا

 ءادردلا ىنا نع عينم نباو ىلعوباو حيحص دنس ىناربطلاو دمحا هاورام ىلع ىا ( رذوبا

 امو ) انع تام ىا و هيلع ىلاعت هللال وسر كاوا دّقل ( لاق هنا هنع هللاىذر

 كلذنم ( هنم ) انمهفا ىا ىفاكلا ديدشتب ( انرك ذالا ءامسلاىف هيحانج رئاط كر

 ىا( حيحصلا لها جرح دقو ) ايليصفتوا ايلامحا امكح ىا ( اماع ) كي رحت وا رئاطلا

 ةفوردملا مهبتكىف كاخلاو ةيزخ نباو نابح نباو نيخيسشلاك ءاورام ةح مزتلانم

 مهيتكى اومزتلب ملنمع مهريغو ةتسلا بتكلا باكا ةيبو دمحاو كلاك ( ةمئالاو )

 هب مدع وام لسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هباحصا ) هب نيخاامىاج رح لوعفم ( هب عاام ف ةحصلا

 صيص# ( ةكم حقو ) مهئادعا ىلع ةخفنىفو ( هنادعا ىلع ) ةبلغلا ىا ( رووظ'انم

 فوعنع ىراخبلا هاوراك ( سدقملا تدبو ال اهريغو ناخعيشثلا هاور ام اذهو ميمعت دعب

 روهظو ) ريهز ىنا نب نايفسنع نيحيحصلاىف 5 6 قارعلاو ماشلاو نعلاو ) كلام نبا

 ةلمهمب ( ةريطلا نم ةأرملا ) لحرت ىا ةلهملا حتفو ةمجملا نوكسب .6 نءظت ىت>نمالا

 هاورام ىلع ( هللاالا فاخنال ةكم ىلا ) روان ددع ىرخاو ةفوكلا برش ةنيدم ةروسكم

 ءازلاو نيغلاب ( ىزغتس ) ةنيكسلا ىا 6 ةنيدملا ناو ) متاح ىنا نب ىدع نع ىراخبلا

 ظفاحلا لاق نيتلمهع ةياور ىفو :لتاقتو ٍنراحتس ىا وزغلا نموهو لوعفملا ءانن ىلع

 ىننملاو ءاررع ريسصت ىا ىرعلانم ىنعي ءارلاو ةلمهملا نيعلاب .ثيدحلا ىف ةياورلا:ىزملا

 ( برحتس )



 هه او قمل -

 طظفطم هنغ ا يلعب ضر .ةؤيزغ [819نرعا ناخنلا(ءاوار_اذقه هتخا) امويغو رسل يلا التوب
 ىوونلا هراتذا م دعب 7 اذهو ىفاوعلا الااهاشغبال تناكام نبع غ١ ةضابللا نوكرشي

 بدن ةيواعم نبديزي نمزىف اذه عقو ىناسملتلا لاقو ةعاسلا برق عّش امتاو هريسغو

 تاذ: ةنيدملا هاظب ضرا ىهو ةرلاب ةفورعم ةعقولاو اهيهنف ةنيدملاىلا ماشلا نه اركسع ظ

 ةنس ةحطا ىذىف تناكو راصنالاو نبرجاهملا ءانبانم ريثكح اهيف لتقو دوس تارا

 ءاوراك ( همون دغ ىف ىلع ىدب ىلع ربيخ حتفتو ) ديزي كاله اهبيقعو نيتسو ثالث ا

 هللاهمحمو هلوسرو هللا بح لجرل ادغ ةيارلا نيطع ل ظفلت دعس نب لهس نع ناذشلا

 هندي ىلع هللاحتفو ٌاربف هينيع ىف قصيقدمرا ناكو ايلع اعدق 5 ىلع هللا تش هلوسرو

 ةرثك نم ايهتحهب نم نوطعي ىا ( امتيهزنم نوتؤيو ايندلانم هتماىلع ةللاحتشامو )

 مهيب امف مهميسقا نمو ىا ( مهتمسقو ) قرط نم ناخيشلا هاو راك هاحلا ةعسو لاملا

 وهو هزونكو ىا( رصيقو ) سراف كلم ىا حتفيو فقاكلا رسكب ( ىرسك زونك )

 نيب ىا ( مهنيب ثدحيامو ) هريغو ةريره ىنانع قرط نم نيحيحصلاىف 5 مورلا كل»
 ناتتفالا ىنعب نتف ردص» مضلاب نوتفلا ةخسن ىفو ةنتف عم حتفف رسكب ( نئفلانم ).هتنا

 روهظ فالت> الاب دارملا لعلو قرط نم ناخيشلا هاورام ىلع ( ءاوهالاو فالتخالاو )

 ةعدملال هانم ةالغلااو ةلزتعملا روهظ ءاوهالابو ءاسمالا سما فالت>او كلملاف سفانتلا

 هءاور دقف مثالانم مهمدقت نم جين ىلع مهكولسو ىا ( مهلبق نم ليبس كولسو )

 ىتح عارذب اءارذو ريشب اريش مكلبق ناك نم ننس نعبتتل ظفلب ديعس ىلا نع ناخيشلا |
 ىا ( مهقارتفاو ) نف لاق ىراصنلاو .دوهيلا لئسسف مهومتسبتل بض نحج اولخد.وا |

 * ىذمرتلاو دوادوباو دا هاور ام ةفئاط ىا ( ةقرف نيعيسو ثالث ىلع ) مهنالتخا

 نورشعو ناتنلا ةعيشو ةقرفنورشع ةلزتعم ةينامث مهاوصاو ليق ةريره ىبانع ؟اخا و

 ةيريجو قرف ثالث ةيراحتو قرف سمح ىلع ةّئجرمو قرف عبس ىلع جراوخو ةقرف
 كلت نم ىا ( اسهنم ةيجاتلا) هفلتخم مهف رطو ةدحاو ةقرف ةهيشمو ةدحاو ةقرذ ةضخحم

 ىنلا مهيف لاق نيرذلا هو ةحبح ةخحسأ ىفاك ةدحاو ةقرف ىا ( ةدح>او ) قرفلا

 7 و ةنسسلا لها مهو ىنااو هيلع انام ىلع نيذلا مه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 مهيهاذم ولخل مهعبتن موةيدب رئاملاوةىعاشالا نم نيملكتملاو 0 وةعب رالاَةعالاةءاهقفلا نم

 مهلاو ةحضص ةخسن ىفو هصقلا ىا اهلاو ةذ>سن ىفو ناشلا ىا ( هناو ) ةعدبلا نم

 هيلع ىشغيو شارف برض وهو طمن عمح ةزمهلا حتشب (طامتا) هتمال ىا (مهلن وكل

 حمص ىا ( ودغيو ) ىلعنع ىدمرتلافو رباح نع نيحيحصلاىف اذهو اضيا جدوهلا

 ةفحص هيدي نيب عضويو ىرخاىف ) عجريوا ىسي ىا ( حوريوةلحىف مثدحا ) رعوا
 نورتسإو) ىرخاةفخىا (ىرخا) هينيب نمىا 6 عفرتو ) ةطوسملا ةعصقلاك ءاناىا

 ىنلا ىا 6 لاق مث )) ةعسلاب مهيلع طسبت ايندلا نا ىلا ءاعا هيفو ( ةيمكلا يسن مهن 13 0
 لااعلم الالات طابا اللا رن مبا هوا اسس اسما لا



 نط 5-5 ريح دئموب 8 2 مهو ةفطاملاو ١ لاق ملثم وف مهام ريخ تيققلولا متاو ) 1

 مويلا متاو لب نواظناك ىمالا سيل ىنعملاف ىقعلا قرطىف ايئدلا نوفرمصي مهنا مهنم |

 هلا نم لضنا رااصلا ريقفلا نا ىلع, يمثل هيفو ىهللاو ركام ريخ ىكو لقام نال. ريخ ١

 ةملكلاو ةنك اس ءاي امهنب نيئاطلا حتفو مملا مشب ( ءاطيطملا اوشم اذا مهناو ) رك اشلا

 مث ىلاعت هلوق هنمو ءاليخلاو رتختلاو نديلادم اهف ةيسششم نطو رصّقو ةدودمم |

 00 ل0100 0 110 دمام دل وير دبل روح وصولا عوام ان دج هج وجم همصصع بم انو روسو جنس فمصصتسمس تهتم «تسصعسم ص تسمع وتتصل ص -  صص سمع مم صصص سس م يمس يب مصب أ يعمل وسب م ممم يس مج ع مص ب اج سم حمم

 مهتمدخو) ةحوتفموا ةروسكم ءاطدعب ءايةدايزب ايطيطملا ةخسن ىفو ىطمتي هلهاىلا بهذ
 ةزكب مهتوادع ةدش ىا ( مهسأب هللادر ) انقيا مهيبس ىا 6 مورلاو سراف تان

 هللا ىا ( طلسو ) لابقالاو هاجلا ةعسو لاملا ةرثكب مهتنايفطل ىا (مهشب) مهتبراحم

 ةينويندلا ةلودلاو ةكوشلا ىف رمثلا لها ةءلغ بلاغاا نال 6( مهرابخ ىلع مهرارش ١

 ثيدحلانا نم ىلحلا هركذام اماو ىملدلا هلاقاأك رم نبانع ىذمرتلا هاور ثيدخلاو

 نبانع ىورو هظفلو نامر كلا ىنالا ليلخ نيدمم ةجرت نم هنازيمىف ىهذلا ءاور

 سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلانع رمين انع رانيد نبهللادبعنع ةقوس نبا نع كرامملا

 هنا عم هتباور ىلع لمح هتعص مدع ناف مدهام ضراعبالف حصيال لاق مث 3 ثردحخلارك ذف

 دعب مهلا تدن دقو اذه ةححلاىففاكوهو نسا قب رطب تو.دلا ىقن هحصلامدعنم مزلدال

 هللا طلاس مهومدختساو مهيرارذ اوبسو مهلاوما اومنغو مورلاو سراف دالب اوحتفزا

 ديزي رماب دايز لتقنزاىلا ارج اهو مهاقشا هلتىت> هعامج ىلع ىلءوهولتقف ارارش ناتعىلع

 ىلع ةنس نيعيسةيما وب طاسدقو مهنامز رايخةباختا وهنع هللاىذر نيس امهناوعا 37

 ىتح ةعاسلا موقنال ظفلب نيحبحصلا ىف 5 ( كرتلا مهلاتقو رث اولعفام ولعفف مش اه ىن

 قونالا فاذ هوجولا رمح نيعالا راغص كرتلا اولئاّقت ىتحو رعشلا مهلاعن 0 اولتاقت

 ةرخأتم ةيضقلا لعاو راتتلا ممدارملانا ىهاظااو ةقرطملا ناجملا مههوجو نأك
 نوكحسو ةمجعم مغب رزخا مهلاتقو ىا ( رزآلاو ) ةفرعم اهب انل سيلو تءعقووا

 اذكو اهرغصو نيعلا قيض نيتحتفب رزغغاو رزخا عم كرتلانم ةفئاط ءارف ءاز

 ةفشدح ثيدنح قو ىنوثشلا هسلع رصتقاو خسنلا نه نيتك ف اضيا ا طبض

 ةفورعم ةطئاط مهو 6( مورلاو ) ىريسفت فطعلاف نويعلا رزخ فونالا س ةخ ممىفك

 ىور نف ىردا ال ىحدلا لوةل هجو الف رصرو عم مهلاتق حيحصلا ىف قءس دقو

 باهذو ىا ( سرافو )) هباهذب كلم باهذ ىا ( ىرسكب اهذو ) نيتفئاطلا ثيدح

 ىا 6 رضبق باهذو هدعن سرافالو ىرسك ال ىتح ) هريغو قارعلاضرانم ىا هموق

 رك ذو سراف نودب ناخي.شلا هاور ( هدعب رصيقال ىتح ) هوو ماشلا نم مورلا كل»

 مقودقوادبا اذهدعب سرافال 3 ناتحطن وا ة>حطأن نسراف اعوذىم زيربحم نانع ثراحلا
8 

 نع هف راط هموقو قىرسحم نع« ىف م امهدنافا نهد انييكتلم كاوو نه هب ريخأ ًّي

 ) نوعدب )



 ا

ْ 

 مزملا دق لقره هب ىنعا ريصقو قر لك قزع“ن نأ مسو هيلع »« ا هلثا ىلد هنوعدل |

 امدالب نوملسملا حش قاف هدالب خوطفا لاف هل مل ايوترقللا ىكر رمح ةفالخ ىف ماشلا ن

 هم.قلا 0 كا مالا ىلع مورال هيالوال نا اذه نهد ىكييسلا دخاو هنملاو دا 0 ا

 دف تدك ةغنال جوا نويت (لق ) قاتصتلا)و مرفالا نم مهرافك موثرلاب داراو ىهتنا

 ولا ؟لعا منك ذو )ان ركتلاب كازا .ناكماذإ» الاال ضياع خدت و ٍ هال رق ركل تمالو

 0 ىلا نرق هفاخ نزق كله.الك ىا (نورت تاذ مورلانا) ا هيلع ىلاعت هللاىلد

 اوق نم مهنال سرفإااك اوسلو هذه هفاخ سد ر مهنم كلهنا هانعم ى.ءرافلا لاق ىهدلا

 ناتحطنوا ةحطن سراف مالسلا هيلع لاقاذهل .ريسفت هنأكو ثيدح ىنعملا اذهىف درودقو

 ازخلام لها: نارقا هلاكم (فلخلا'ن رق ؛كالحالكا نؤرق.تاذزرم و رلان وزنا ديا: اذه دش“ :سرافال م

 لضفالاف لضفالا ىا (لئمالاف لثمالا باهذبو ) ىهتنا ىهدلا رخا ىلا تاهره رحبو

 بينرتب ةنذؤم ءافلاو مهدعب نمو دلي تاو نيعباتلاو هباحصلا نم ىا © سانلا نه )

 ةنسلا نوكف نامزلا براتب ىتح ةعاسلا موقتال ىذمرتلا ثيدح ىف مم ( نامزلا

 ةلاوتقلا/ ةكاثجيلاو“ ةئفاؤلملا ىا: ةحلالسللاك موقلااوو مهيلاك, ةسنعااو ”ةيطاي ريشلا و ىيشلاكا

 هفارطا راقت رصصقو لقاذا ءىثلا نال ةعاسسلا بارتقاو نامزلا رخا هب دارملاو رانلاب

 تارسملاب ذاذإسالل تاقوالا رصةتست تاريخلا ةرثكل هئاف ىسع نمز هبديرا هنامهاظلاو

 فيك نوردبال مهءومه نم مهمهدياع سانلا ماهها ةرثكل هناف لاجدلا نءزوا
 هبديرا وا ةنحلاوا ةحاملا ىف مهنامز براقتيف ةنمزالا عراست هبديرا وا مهمايا ىغقنت

 ءاسملعلا ضيق ىا ( ملعلا ضيقو ) مهلاوحا ىف ةكرحلا ة رثك عم مهلامعا ىف ةكربلا ةلق

 ءاملعلا ضيفي ملعلا ضعي نكلو دابعلا نم هعْزني اعازتنا لسعلا ضرشال هللا نا ثيدحل

 هاوراك اولضاو اولذف معربغب وتقاف اولدسف الاهج ءاسؤر سانلا ذخنا املا قي ملاذا ىتح

 حتش (جرهلاو نّتفا روهظو ) ةربره ىنا نع هجام نباو ىذمرتلاو ناخيشلاو دحا

 000 ةرررهىبا ثيدح نم نيدعيحصلاىفف ةيشيح ةغل لبق م ثءارلا نوكسف ءاهلا

 لتقلا لتقلا لاق جرهلا امو اولاق -جرهلا ركيو حشلا ىتايو نئفلا رهظنو ملا ضَش

 بنيز نينمؤملا ما نع نيالا ثيدح ىف 6 سو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا ىا «لاقو)

 ةنحم ىف نامع ةنتف هبدارملا لعلو (برتفا دق رش نم برعالا مظِع كاله ىا (ليو)

 هللا لعشيو ديزملا نم ار رج ملهو ديزي عم نيسحلاةنتفو ةيواعم عم ىلع ةنتقو ةرم هاحلا

 دل 0 عسسو هيلع ىلاصت هللا ىلص ىلا ىا ( هلاو ) ديربام مكحيو ءاسشبام

 اهقراشم ) ىارف هخسن ىفو لوعفملا هغيصب د) ىراف ) تمضو تعمح ىا ( ضرالا

 ا مراغمو اهفراشم تيأرأ ضرالا ىل ئوز هللا نا نابوث نع م طظفلو ( | دنا

 خيرا ىلع ثغلطا/ ىد .اسهس قنا. اهديسمأا سوقتت اهاوطو ل ابعت ىا

 | براشاو ) لاب هللا م ءلامالا ةلاد . قب ىف > اذكهو نااثالمأ لوالل يلم مالا تيناف لضافتلا
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 | نابوت نع مط ثبادح ةعل نم ةلقعا هدهو (اهنم نأ ىوزام ىتها كله غابيسو اهم

 ةدحاو ةيم ضرالا ةلتع ىل تيوز ىنءملاو اهم ىل ىوزام ىتءا كله غلبيسو هاظظفلو

 هدي لجالو ىا ( كلذلو ) امئازجا عيمح كلق ىت> ازخ ازج ىتءا اهحتفتسو

 ترسشتناو هتما تشدنا ىا لادلا ديدشتب © تدتمأ ناك )امراغءو اهقراع اهل

 لاقف نايا فنأتسا مث عقو اذكو ىندملاو هيبشتلا فاكب ناك كلذكو ةخسن ىفو هتلم

 براغملاو قراشملل ناموا لدب 6 دنهلا ضرا نيبام براغماو قراشملا ف ا تدتما

 نوننوكسو ءاط حتفب (ةحئط رحب ىلاإ هنم لدبوا دنهلا ضرال ناس (قرشملاىصقا)

 ىا (هءارو) هلوا رسكب (ةرامعال ثيحا) برغملا رحب لحاسإ ةميظع ةدلب مج حتفو

 دتمت ملو مالا نم ما كلمت ملامإ) هتما تكلمام ىا 6 كلذو ) ناككلا كلذ ءارو اهف

 لامشلا فلاي مير وهو ةلبقلل تهجوت اذا ةيبرغلا ةهحلاىف ىا ميلا حتف ( بونخلا ف

 ةيقرششلا ةها وهو هلوا رسسكب 6لامثلا ىنالو) ايرثلا علطمىلا ىا ليهس علطم نه هبهم

 امهئامثاىف لعلو برغملاو قرشملا ىتهج دادتما لثم ىا (كلذ لثمإ ةل.قال تهجوتاذا

 اهريغ ىلا ةيسنلاب امهنم ءاملعلا ةرثك روهظ ىلا كلذك و كلانهام ىلا ءاعيا علا ظفلب
 ل ةعهسا نع ملسمدا وراكىا (هلوقو) ربدتف ب رغملا ءاملعزم رهظاورثكاق رسشملا ءاملعناو

 جهنم و قا قب رط ىلع ىا (قحلا ىلع ني ىهاظ برغلالها لازبال) اعوف م صاقوىنا
 برق ىلا ىا (ةعاسلا موقت ىتح الدابعال مولعلا ميلعتو داههلانم ةعاطلا لييسو قدصلا

 هسانع ىوريظفاحلا ىردملا هللا دمع نب ىلع نسما وهامامالاوه (ىنيدملان: ١ بهذ ةمايقلا

 , نحر اادبع هخيش لاق ىلع واو ىوغيلاو دوادوباو ىراخلا هنعو قا>وديز نداححو

 ةصاخو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر ثيدحم سانلا ملعا ىبدملا نبا ىلع ىدهمن ا

 اذك و ىنمّلعتبام رثك أ هنم معتال هللاو ىبدملازب,| ىلع بح ىلع ىناومولت ةنبيعنبا ثيدحي

 قاسنلا لاق ىلع ىدي نيبالا ىسفن ترغصتسا ام ىراخبلا لاقو هيف ناطقلا ىحي لاق

 104 هلق ةفدزلتل) ةلنسلا جيلا ةينن )(نذملاو اذه ساه عفوت نأشلا اذهل, هقلخ ها نأك
 ةنسدملاب مني نميف رثك الانا لاقو ةرصبلا ىلا لقتنامث اهن» ىنتيدملا لصانا لاقو ريثالا

 ىلا ةيسن ىندملا لاقذ ىرهوجلااماو ةعبس قاسو نك اما ىلا ةبسنف ىيدملاماو .لاقمت ىندم
 روصنملا اهانب ىتلا ةنيدملا ىلا ةيسنف ىدملا اماو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لوسرلا ةئيدم

 ضعب همهوت اك ريغصتلا ةيغصنال ءايلا نوكسو لادلا سدكو ملا حتي وهو اذه

 (برغلاب ىتسلاب نوصتخلا مهنال برعلا) برغلا لها ىا (مهناىملا) ءاملعا نم اني رصاع»
 ريغىا (هريغو) وادلاوهو هخسن ىفو ةميظعااىا «ولدلا ىضوإ ءار نوكسف ةمحسع» نيغل

 تعفراف برغلا لدب ىا («برغملا درو دقو برغملا لها مهنا ىلا بهذي ىدملا نبا

 ىورب من ءاور نم ملعبال هنا هيف نكلا ( هانم ثيدحلا ىف اذك ) ءانمم ىف ةهيشلا

 هللاىلص هللالوسر لاق لاق ةريره ىلا نع بيسملان ديعس نع باهشنإأ نع كلام نع
 ها 2 2 ل ا م
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 هت 8

 مرتك او ةلمق تازغملا لها موقا سأف اهل لاهن ةئيدم ب رغملاب نوكي مس هبلع ىلاعت ْ

 نوه ركحيأم مهنع هللاعفدب مهفلاخ نم مهرضبال نوكسمتسم قطاىلع مهو ةالص

 اعوف ص هنع نااربطلاو دعا هاور م ( ةماماىنا ةياور ند ندم! ثوبا فوز ةميقلاموب ىلا

 هيلع نيلعتسم ىا ( قلاىلع نيرهاظ )ةباحالا ةما ىا ( ىتءا نم ةقئاط لازال )١

 ىد 0 ةبوقتال ماللاو هيلغ هرهق نه مهيلع نيدلاغ ىا 4 مهودعل نيمهاق ب هيدل نيفف ريغ

 ليق ) كاانهام ىلع نوثبال ىا ( كلذك مهو ) مهئافخوا مهئانشب ىا ( هللاسما مهيتاب ظ

 لادلاتفو ميملامضب هطيضو لادلا رسك و ميملا حتفب 6 سدقملاتيِب لاق مهنباو هللالوسراب ظ

 لهاب دارملا هريغ لاقو مدشنام ليوأت ىلع ىدملاز: ١ لل> ثيدحلا اذه نثق لعلو ةددشلا

 ناب عملا نم عنمال نكل ماشلاب مهو ةياور ةلالدب زاجحلا برغ هنال ماشلا لها برغلا ظ
 داهتحالاو ن.دلاراعش ءاشفاو معلا راهظان م قحلا صا نومهوشإ عج 007 لكىف كد وبا

 اعوذىم ةرهس نب رباح نع م هاورام هديؤيو نيدحلملاو رافكلا عم داهطلاباب ف

 (ربخاو ) ةعاشلا موقت ىتح نيملسملانم هباصع هيلع ٍلتاَش اًئاَق نيدلا اذه حربي نا

 نسا نع ماحلاو ىدمرتلا هاور مف هيما ى كلع ( مالاسلاو ةاللصلاه اع ىللا ىا

 ناعدج نب ديز نب ىلع هدنس ىو الاسم بدسملانث ديعس نع قهيبلا هاورو ىلع نا

 ىس دارملاو الاحو اناذ فو رعم ريغ وهو ىحنزلاهدنس ىو هةر هه ىنا نعءو فريعض وهو

 مهئافلخل واو فائم دنع نب سمشد.ع نب ةيما نب صاعلا ىنا نا مكحلا نب ناو سمونب ةيما

 ةثالث و ةئس ةرمّشع عت ىّتب كواملا لوا وهو نايفس ىنانب ةبواعم م نافع نب نام مهلضفا و

 ناو سم متاموي نيعبرا دعب تامو ديزي نب ةيواعم مْ ىهشاو نينش ثالث د رب هنأ مث رووا |

 ةلدملا هلاك ىفيتاسف ىتاوالج قه اللا دببجع م نهنشاب ةعيشت بعير أهو مكملانبا

 كالملادبع نب ناماس هوخا عيوب, مث نينس عسل هدم ناكو ديلولا هنسا عيوب مْ نين امو تس

 ماشه عيوب م ناتنس هتبالوو ناويم نب زي زءلاددع ن رمح عيوب مل نيتلس هللالو تناكو

 نب ديزي نإ ديلولا علو م ةئامو نبريشعو سم ةنسس تامو ناوىيم نب كلملادبع نءا

 كلملادبع نب ديزي نب ديلولانء ديزي عيوب م ةئامو نب رشعو تس ةنس لتقف كلملادبع

 ملخف كلملادبع نب ديلولا نب ميهاربا عيوب مث رهشا ةسمخ هتبالو تناكو صقانلاب ىمسملا
 نبيرشعو عبس ةئس مكحملانب ناوى نب دمحم نب ناو صم علو هي اموي نوعبس هتدمو ةيسفن

 ' ادعام رشع ةءارا مهعومجو مهرحا وهو ةئامو ناثالثو نينا ةنكرس ليقو ةثامو

 صخ نكل مهنم وهو نايفس ىب نبا ىا ( ةيواعم ةيالوو ) هنع ىلاعت هللاوخر ناهع

 ةااوو |مف سس و هياع ىلاعت هللا ىلد ىنلا ىا « هاصوو ) هلوق اهنم ءايشا مهنع زيمتم هنال

 تكلم نا ةيواعم اي مس و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا لوقالا ةفالا ىلع ىناهحام ظفلن هنع قهببلا

 ثيدح اسهنم دهاوش هل نا هريغ لاق م ققييبلا هفعضو نسحاف تيلو اذا ةياور ىفو

 هل لاف سو هيلع نابيولا هلل ىلص ىنلا عبتت ةوادالا دذا هب واعم نا صاعلا نب كادعرس

 ا

 ص سس سس ع سس



 هت "4 »+

 نوسزؤا نتعمس ةيتف دعس نب دش تبدع اهنمو' لدعاؤ) ها قئاف !ضعا يتلو نا: ةيواعملي

 نا تدكوا مهآدسفا سانلا تاروع تعا نا كنا لوس مسو هلع ىلاعت هللاىلص هللا

 ام ةللادعفتق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنم ةيواعم اهعمس ةلك ءادردلا وبا لوس مهدسفت:

 ىا هلوا حتي دقو نوكسف مضب ةلود عج حتفف مضب ( الود هللالام ةيما ىنذاختاو )

 نسما نع 9 احلاو ىذمرتلا ءاور ثيدحلاو اها قاقحتسا ريغ نم اهيف ةبوانتم ةلوادتم

 الجر نيعب راصاعلاىنا وثب غلب اذا ظفلب هنعىلاعت هللاىذر ةريىهىنانع ىتويبلاهاوروىلعن ١

 اوغلب, اذا ىردخلا ديعس ىلا نعو الود هللا لامو الوخ هللا دابعو الغد هللا نيد اوذختا

 ىب جورخو ةخسىفو بلطملا دبع نباىا ( سالادلو جورخود ) ثيدا نيثالث

 داوسلاب ةنولملا مالسعالا ىا ( دوسلا تايارلاب ) مهروما ةباغ ىف مهروهظ ىا ساملا |
 كلم ىا ( اوكلمام فاعشا ) مهكلمت ىا ميلا مشب ( مهكلمو ) دابعلا ىلع مهتبلغب الؤافت
 هيلع ىلاعت هللاىلص هنا ةفيعض ديناساب ىتيببلاو دحا هاور دقق دالباا كولم نه مهريغ

 1 مهيدبا ىلع هللا لش و ماشلاب اولزني ىتح ساعلا ىتلدوسلا تايارلا رهظت لاق سو

 تايارلا جرد ةياور ىفثو فدعض وهو سودقلاهبع هدانسا ىف مهأودعو راج ظ

 نبدشر هدانساىف سدقملا تدب ىهو الباب بصنت ىت> *ىث اهدربال نا-ارخ نم دوسلا

 حافسلا ساسعلا ونا مهلواف ءارمالا مهدافحاو ءافاخنا هدالوا اماو فيي ذ وهو ديعس ظ

 ىداهلا مث روصنملا نب ىدهملا مث روصنملا رفعج وبا مث ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس عيوب

 نيهالا م سوطب تامو ىدهملا نب نوراه رفعج وبا ميكر ىداهلا نب ىسوم من

 قثاولا مث نوراه ندخشوهو هللا مصتعملا مث د.ثرلا ني نوماملا مْ لتقو ديشرلا نيدمحع

 رصتنملا مث مصتعملا دم نن رفعج لضفلا ونا لكحوتلا مث رفعج وبا نوراه همساو

 هللاب زتدملامثهسفنا علخو مصتسملا نب دمحم نب دمحا هللاب نيعتسملامث لكوتملا نب دمحم رفعج وبا |

 :ساسعلا وبا دمتعملا مث قئاولا نب هللادسبء وبا هللاب ىدسهملا مث هللاىلع لكحوالا نب |

 مث دضتءملا نإ ىلع ىنتكملا مث لكوتملا نب قثاولا دمحا نب دمحا دضتعملا من لكوتملا نب |
 نيرشعو نيثلا ماع هسفن علخو دضتعملا نب دمحم هاقلا من دضتعملا نين رفعج ردتقملا

 عماح ىف تيلص مهضعب لاق مالسالا ىف اهلثع, عمسي مل ةحيبق اروما بكترا دقو ةئامثالثو |

 ضعبو اهتناطب تشو اهمجو بهذ دق ةيساتع ةبج هيلع ناناب انا اذاف دادغس روصملا
 مولا ترضو ايما ننمالاب تنك ئناف ىلع اوقدصت سانلا اما لو. وهو اهيف. نطق

 اسهعضي الف هديب اهذخأي ةبرح هل تناكو هللا هاقلا هنا ىل ليقف هنع تلأسف اريقف
 ميهاربا قحسا وبا وهو هيخا دعب ىنتقملا 5 رفعج ن دم ىذارلا م اناسنا لتس ىتح |

 ميركلادبع عئاطلامث هعشن علخو هللابردتقملا نيدلل عيطملاوهو لضفلا مث هللاب ردتقملا نب

 هللا ماي ىدتقملا هنا 3 هللا نما متاقلا هدلو مْ هللا رداقلا م رداقلا عيطملا نإ لضفلا نإ

 سايعلا ىتإ ءافاخ ناكو هللا ىنكتسملا هنبا مث هللاب دشرتسملا هنبا مث هللا رهظتسملاهنبا مث
 مك جل

 (نيث الث



 طل ١ 5 همس سس سوو يس سوس سوسو ووجع يوي هوس و

 0 ىلخلا لاق: ةيتحتلا هدشتو مملاحتش ( ىدهملا جورخو ا دعبنمو لبقنم صاللاهللو |

 هثيداحا لصاو ىهتنا ثيداحالا ىفك نسطادلو نم ةمطاف دلو نه هللاددع ندمت همساو

 ةعالا دحاوب دارا سيلو امهرذنم ليقو نيسحخلادال وا نم كاوا هنين قراداؤ اد ئنا ىف

 د الار !قايلازلا ادرج اوف قيافشيبم ؛ناكمل افرع لن/ةستاو فعرعلا» فدانا محم قالا ١
 دقتءإال نم ناو ىضمو ءاح هناب ةلئاقلا هيودهملا ةفاطلا هيلا تهتنا .ىذلا ماما

 ةف رعمىف ةدرف» ةلاسر ىطويسلا نيدلالالج ا:لاثشه خيش درفا دقو لاض وهف كلذ

 ىحلدلا رك ذ اذلو سابعلا ىنتنم اذه ىدهملانا مهوتبالنا ىنذيو ا كيلمف ىدهملا

 دياساب قهيبلاو دا هاور لاف هريغ دارملاناب هعفد مْ وه هنا مهوب امث ثيداحا

 دلو مهلك ةثالث اذه 1 دعا ملة مل و هيلع ىلاتت هللا ىلد هننع هيوش تدل

 اورتجل ةلّتقم 3 واتقيف ناسارخ نه دوسلا تايارلا لبشتمث مهنم دحاو ىلا ريصيال ةفيلخ

 هلل !ةفيلخ هتاف جاثلا ىلع او.حولو ةاوحاف كلذك ناك اذاف ىدهملا هللا ةفيلخ ا اهلشم ظ

 لد جر جر# ىرخا هياورىفو فيعض وهو ءامساونا هيفو لوهخم هدانساىفو

 هؤاطع نوكي حافسلا هللا نّتفلا روهظو نامزلا نما عاملا دنع ىتب لهانم

 اتمسسمم”ا - ”([(0([( 70[ [((-(-- 7 "7 "اال 0307090074 +000 0 0و1و1 اأذآ]ذ 1 ت2 ح1 ا االسم
 رهقلا فو_.خ هلقو ةمالعو قاسملتلا لق فيعض وهو ققعلا ةيطع هدن_سقاشح

 ا كم نكمل ةماللع صو نبرششمااو عباسلا. وا هثلاتوا ناكضمر ند ةلبل لوا

 ةيضةك نا نم مه.يصيامو ىا )»ع ةسلن لها لانسامو 0 ضرالاو تاومسلا هللا قاخ

 هبريسخا 5 مهدي رطت ىا 6 مهدي رثتو مهليتتو ) تيبلا لها ةسمنا ةيبو نينسحلا

 اديرشتو الو ىتمانم ىدعل نوقايس ىتدب لعا نإ ديعسىبا ثيل نم ؟ احا هاور مف

 بيءهصو ىلع نع نااريطلاو رسساي نرراعءنع دا هاوراك ( ىلع لو ) ىهدلا هفعضو

 ناف هدصقام هل رست ثيح هن الملا وا ةفناطلا ىذا ىا 14 اهاقشا ناو ( 6 روس نبرااحو

 ققشالب مهاقغا ناكف صاعلانءاو هب واعم لق دصق نم فال رده النا ةمصعلا نء

 هللالاق نيلوالا ىققدانه ىردا ىلءايلات مالبلاو ةالصلا هيلع هنا ىورامل نيرشمألا

 سس تت97؟؟سسططصضبسس سس بلل شعا ناف هشارف اونيلاو هماعط اؤييطا لاف هيلع لخدا ايلع ىتشلا اذه حرجاملو

 ىلع تاماملف نيملاسءلابر دنع همصاخا ىنهوقحلاف تمناو اصاصقو اوذع ىمد ىلواناف

 لعجو ىمش رامسع هينيبع لكو هيلجرو هيدي رفعج نب هللادبع مطقو نحسأانه جرخا
 اوعطقف هيما مث ناليستل هينيع ناو ةروساارخآ ىلا قلخ ىذلاكبر مسابأرقا أرَ
 | غبصي ىا داضلا ركب ( بضخ ىذلا ) راثلاب ءاوق ريا ةرصوقىف هولعج مث هلا

 | ىووتلل امرث تامهملاف!ىو:سالا. لاق اهم: ىنعي ( هسارنم هت ىا هذهنء هذه.) |

 ايا مش ةنك اس مالف ةءومضم ميع مجامنب, نحرلادبعوه ىشالانا هبيذهتىف
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 رانلا ميسقإ © هنج هبح ىلع * ليقاك ةنملاو ىا ( رانلاميسق') ايلع ىا (هناو ) ةرودكموا
 ( رانلا هؤادعاو ةنلا :هؤايلوا لخدب ) هلوق هيلا ريشي و ءافتك الا بابنم وهف © ةئحلاو
 هلءادعا نوااض مهف هيلع قيرفو نودتهم مهو هعم قيرف ناش رف سانلا نا ىنعملاو

 مولعملا ةغيصب لخدب ةخسسنىف طضام همئاليو رانلاو ةنحلا امهلوخدل اببس نوذيف
 ىا ( ناكف ) هائمم ىوشام ءاحدق هناالا هءاورنم فرعيال ثيدحلا نكل لامفالا باب نم
 ميكحتلادنع هيلعاوج رخ ةيمكحملا مهو ( جراوخلاهادام) نمت ةخسسىفو 6 نءيف ) ىلع

 ملسسو هيلع يلاعت هللاىلص ىننلا مهيف لاق مايصو ةالص باحصا افلا ريشع ىثثا اوناكو

 مهرجاتح مهتءارق زواجتال مهموص بنجيف هموصو مهئالص بنجيف هتالص كدحارقحي
 ةدحوملاب ( ةيصانلاو ) قرطيف ءاحام ىلع ةيبمرلانم مهسلا قرع نيدلانه نوفر

 نوكت سم ىوردقو برا هل او.صادقو هنع ىلاعت هللا وخر ىلع ضغس نوئبدَس ن.ذلا

 ىلع مهلتق نيذلامهو قلاب مهالوا اهلتق ىلب ةقرام امهنيبن» جرخيف نيتقرف ىتءا

 ءايلاب ( بسن نمت ةفئاطو )ل ةعست ىوس نيملسملانم لتشملو فالا ةعبرا اوناكو ناو رهنلاب

 | 6هورفك ضفاورلا نما ههجو ىلاعت هللا مرك ىلع ب> ىلا ىا ( هيلا ) بست ىورو ءاتلاو

 قا نع تكسو لطانلاب ىضر هناكف هقح ىهو هريغل ةفالخلا بذاكلا مهميزىف هكرتا ىا

 | ( فحصلاىف أرقيوهو نائع لتقي ) مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلا ىا ( لاقو ) هيلع هتردقعم
 ؤ هللاىلص هللالوسر رك ذ هظفلو رمت نبانع ىذمزلا 7 حتشبو رسكي و ممملا مهب |

 ةزمهلاحتشإ ( هللاناو ) هئس>و نامعل امولظم اذه لَمَس لاقف هتنتف سس و هيلع ىلاعت

 | (مهناو) اهب سيلتلاو ةفالخلا ةءاخ ىا عاصيق ) هلوا مضب (هسيلبناىسعإل اهرسكو

 ' ىلاعت هللاىبص هلوقل اهعالخا نم عنتماف اهنع هلزع ىا 6 هعلخ نوديري ) ةنتفلا لها ىا

 |ز ىلاعت هللا ىلص ىللانا اهنع ىلاعت هللا ىذر ةششتام نع ةعيجاو ( ءاقعنتأ] هاوراك سو هيلع

 مها هعاحتالف هعلخ ىلع كودارا ناف اهش كصمش نا هللالعل هنا نامعاي لاق ملسو هيلع ظ

 ناثشلا ىا ( هلا) اهريغو نيفصب اولتق افلا نيعبس همدي هللاردهاف اناودعو املظ ه واقف |

 ْ هلوق ىلع ( همد تارطف عقتس ىا لوهجلا ةغمصل ةخعحسن ىو ءاطلا مكب ) همد رطقس (

 بحملا لقن نكلل عوضوم هنا ىهذلالاق سابعنب!نع ؟ احلا هاوراك ( هللامهكيفكيسف ىلاعت

 0 هلوق ىلع تطةس تارطقوا همدنم ةرطقنا ىوري مهرثكا نا ضايرلاف ىربطلا

 اهرخاو نامع ل5 نتفلا لوالاق ةغاذ> نع لّقنو فحصملا يف هللامهكيفكيسف ىلاعت

 نامع َةلتق بح نه ة.ح لاقثك هءاقىفو دحا توعال هدس ىشن ىدذلاو لاحدلا جورخ
: َ 5 , 0 

 ١ نتفلاذاو ) ظفاحلا ىفاسسلا هجرخا هربقىف هبنها هكردب لنا و هكردانا لاحدلا عبتالا

 ا 4 راحو 0 هش دي> هن ريخ 5 ا باب دادس وهف قهيبلا هاوراك )ع امح رمت مادام روظنال

 ْ ريخأ مو هيلع ىلاعت هللا ىبصهنا قرط نه ةوننلا لكادق قهيبلاءاورأك ( ىلعل رسب زلا ( |

 ا 4. ا هاسأ دق هللا و ىلب لاَقذ لا موب ىلع هَ هركذو هل ا ظوهو ىلعل ريب زلا 7 راح ١

 ( ىل<»

١ 
| 
| 
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 هل ضرعف ايك ار فوفصلا قشي عجرف كلتاقاال هللاون الا هنارك ذ مث : سو هيلعىلاعت 2 1

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر نم هتعمس اثيدحج خلعف رثك ذ لاقف كلام لاَقف هللادمع هنبأ

 دق لاَقف هتلناقمال سانلا نيب حلصتل تّدِج اما هنا هللاقف هلملاط تناو هنائاقتل لوش لبو :

 بهذرمالا فاتخا املف لعفف مهن حلصت ىتح فقو كمالغ قتعا لاق هلتاقاالنا تفلح

 اهحاش 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص ربخاو ىا < هجاوزا ضعب ىلع 51 طا بالك حاشو )

 عضوم نيتحوتفم ةزمه مث ةلمه تاودلإو اهحابض: ا ةدحاوف رسكتو نوت مب وهو

 تناكف اقافتا ردقت مف ةيواعمو ىلعنيب حلصلل تهجوت امل ةشئاع هتازن ةكمو ةرصبلا نيب

 ىلاعت هللاىوذر ةشئام ىهو جاوزالا ضعب لوح ىا ( اهلوح. لتعي هناو ) لما ةعقو
 ةذسل ىفو افلا نيثالث نموحن ذئهوب لتق لءق نيلوتقملا نم ريثك عمج ىا ( رك لق زر اهنغ

 ويصل ازا هزاز كولا لانا( تف كالنولل و 1 5 ةلاطجا ىلا انغرارتك)
 | دنع ةشثاع ىلع ) عضوملا كلذ بالك ىا اهرسك و ءابلا حتش 6 تحبنف ا) سابع نبا ن

 تنا ااا ظفلب قهيبلا اذك و دا هاوراك 6 ةرصبلا ىلا ) ةكمنم اههجوت ىا ( اهج 1

 ىلاعت هللاىلص هللا لوسر تعمس ىنا ةءجارالا ىننظاام تلاقف بالكلا حابن تءمس 1 |

 ١ نينينتا حن مآ ارش لوو هوك تلو الضال 1 انل لاق سو هيلع
 يمالتلاو مواطنا و ناختفلا هاور « ةيغابلا ةئفلا هلق رو رساي نبا وهو © اراع ناو )ب

 | ارامع ىا ( هلَمقق ١ رانلاف هلتاقو دازو ةيغاملا ةئفلا كلتقت رامعل 0 هملع ىلاعت هللا ىلص

 ! ناعم 75-5 ىلع فرت دقو هبات ىف هنع ىلاعت هللا ىكر ىلع هنقدو نيفصن ىا 4 هب واعم باكا 0

 ناك سائلا فاتخا اذا درودقو هوحنو ثيدحلا اذه ةلالدب ىلع ىلع ةاغلا مه اوناكف ةئس

 صاعلا ئاوا ةيواعم لب 9 اماو امهنع ىلاعت هللاىذر ىلع عم ناك دقو نا عم هي ةيمس نا

 ههد>و هللا مر 2110 ع لقنام هباوك هلتق ىلا ىداام ىلع هلح ثيح هلق وهو ىلع ىعابلا ناب

 ةقيقح نع لدعيال هنا لصاخلاو همع ةزه لتاق سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا نا هنم مزلي هنا

 رذعأا ةباغ دل هيهاط نع هفرصب لقوا ا صاط ليل دبالا ةراش الا زاحم ىلا ةرايعلا

 ضعب هنظاك هم ءااضطلاال ةزواحتملا ةحرا خا ةيغابلاب دا رملاف اوأ اط>او اودهت>ا مها مهنع

 6 كنم سانا ليو ريبزلا نب هللاد.عا إف مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلا ىا © لاقو ) ةشاطلا

 هرصاح دقلف ايندلاف ىا ( سانلانم كل ليوو ) املظ هلّتَش ةرخ < الاى كالهو ةقشم ىا

 ةالصلا هيلع ىنلا ىا ( لاقو )) ىماشلا هنكر مدهف قرنحتملاب ثيبلا ىىرو ةكع جاححلا

 قازلا نك فاقثلا مكبوهو هق>ىف ىا ( نامزقىف ) ناخيشلا هاورام ىلع مالسااو

 ةزمهلا حتش ( نيماس ا عم ىلبادقو ) اديدش الاتو لتاق نيقفانلا نم لحر ىلخلا هرث اذ

 هنا ) مالسلاو ةالصلا 5 هلوق ليلدب هللاريغا هن راحو ةيعاع5 تنابا ةيلاح ةلح ماللاو

 ىوونلا هرفاو فذصملا هوصو ىراثعللا هر 8 ناك رييخ ف ىا هسفن لتقف « راثلا لهان 4 |

 25 صاخشالا لعاوىوو“ || رئاو كدا رب لامس || باد كذا رنا بطاعاو نحف 2 عفا
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 ىا( مهيف ةعاجيف ) مالسلاو ةالصاا هيلع ىناا ىا ( لاقو ) ةيضقف ءركذ نكف
 ىا ( راثلاىف اوم كرخا ةفيذحو بدنج نب ةرمدو ةريرهوبا ) مهئانم ةعامح قحىف
 اوم هلماعف ىأيسام ىلع ىللدلا مهوناك ىقعلا راثىف لخدب هناال ائدلا راثوف هتوءىف نوكب

 نع ىا ( ضعب نع لثسي )ل ةعاملا كلت ىا ( مهضعب ناكف ) مااو ةيروتوا ماهباوهو
 اذاف ةرمسنع ىناأس ةريرهابا تيقلاذا ىضلا كح نبانع ىتولا ءاور اك هتامو هتايح
 | سس و هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر لاقف تسبىف ةرسثع انك لاقو حرف هتدصو هناي هتربخا

 اذا ناكو هنع ىقهرال ةياورىفو هريغو ىريغ قي ملو ةينامئانم تاق رانلا ىف اوم ؟كرخا |
 مر

 هللاىخر ةري هوبا تام مث هيلع ىشفيو قعصيف ةرهس تأم لاق ةريىهأبا ظ.غب نادحا دارا |

 "رسولا )اا ووو ماوهت انام هوه توام نافل ءزشا لاق دنع :ىلاسفت ١
 ( اهيف قرتحاف ) اهم افدّتا ىا 6 رانلاب ىلطصاف ) هلقعف ل.>و هندبىف ىلاخ هباصا ىا

 ديدشد ربوا ةدوربلا نم ءادوه زازك هءاصا ةرهس نا نريس نانع رك اسع نا حران ىفو ْ

 لصي ناكف اسلحم اهقوف دم ورام قي داق وانؤ هاما مف ةميظع رده سماق هنقاقا داكال

 هنأ 1 اها ضعن نع ىلا هاورام هقفاونو قرتحاف هب طقس نا ث " اه ًافدف اهراخم هللا

 ىحدلا برغادقو . و هيلع قات تيا هللال وسر لوقا اًهدصت ىلإ راىف تام ٌْ

 لت رانلا دروب هنأ لمتحو لاق 3 5000 جر م ةر> الاف راذلا لخدب هنان هن كدلك

 نبانع قهيولا ثيدح ةداهشل هناعإاب عم ىح 6 ”ارشك اةاخ هن ريض دايز ناو دايز |

 نب هللادع لاق هلهاو مالسالا بحي ثيدحلا قودص ةنامالا ميظع ةرمس ناك نيريس |

 ق.قحم دعت هلوجرت هيلع ىلا, هللا ىبص هللالو_سر هةيححصلو ادهب ني ريس نادل حمنص

 ثيدحلا اذه نا ىنحالو ىهتنا ريا هنف ملسو هيلع ىلاعت هللاىل+ هللالوسر لوق

 اسدلاىف هقارتحا ناو ءادّسا اهنم هتان ىهاظلا لب اهنم هتان مث رانلاف هلوخد ىضتشام ْ

 بجحوم روهئالاو اهةحتس بنذ عوفو ريدقت عع ىقعاى اهنع هصالان باس ناوك ١

 اقلخ امهاتق نيح دايز ناو دايز ساجي هروددح 3 انهفنعو ةنطاىف ةمااع ةحرد ةدايز

 امهلعش انضار ناك هنا فرعي مذا باّتع باح ةسا الو بادع قاقحتسا ىلع لدبال 5-3

 هةادحلأ ىتح هلهأ هنع لفغف رهحتسا هنا ىيعلاو اده |هدنع هروذ> ىف اه كم ناك اعرو ا

 سوانع قيببلا ثدب د.> اماو عا ه ىلاعت هللاو مدهام و اده نيب ع عأجأ قاح ا ىحالو رانلا ا

 يع رسوم 609- اك ه رمعس نع ىلا ةزاودحم ى ا لع تيريايف اذا تنك دلاخنءا ْ

 هرب ه واو ةروسو انا 201 لاه ىايا امهلاؤس نع ةرودح ابا .ت !اغف هز ودا نبانع ١

 7 1 لاَقف مس هيلع كانت هللا جدا ىج ىلا ءاط ءالللاو ةالصلا ةماع ىلا تدب 2

 ا لاكشالان 0 وا الف 8 2 م: ةرو #1 وبامت هنع ىلاعت هللا ىذ ون 2لت ةربرهونأ ت تاق ٠ رانلا قاثوم ١

 ا مالسلاو ةالصلا هيلع لينلارعا (لاقو) لاحلا معا ىلاعت ١ هللاو لاقملاق هئضرا ءم نم قيس امل ْ

 ىا (ةلظنح ف ) لاق سو هيأع هللا ىلص هنا ةداتقن رن مصاع نع حسان اء ءاور 5(

 (نإ)
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 || هلا قع ىا ا( هنغ هقتويز ارولرب)”ةكك تملا وغنت اراك لاييشلل لأ: ىراشنالا نم اع هك كلا

 لسغبال ديهشلا نا عم دحأب اديهش هلق دعب ىا (هلسفت ةكئالملا تيأر ىناف) هتوم لق
 ىتبادق ناكو ةعبهلا عمسو هنساازز لوغو ليلا جال داع انج جرخ هنا تلاقف اهولآسف)

 لثتمالل هتعراسمو لاتقلاىلا هترداممل ههامتنع ىا (لسغلان ءلاخلا هلىاور) ةلالا كلت ام

 ةالشلا+ هيلا قلاب ىذا بلان از هنا ناقل اولناالاران ةيسونرولا عاودت نعدمج 18 ءااجالو

 ىلع ةفالخلا نا هب دارملا لءاو ىذمرتلاو دمحا ءاور 6 شيرقفف ةفالخلا ) مالسلاو
 عقاولل قباطملا بيغاانع ارابخا نوكيف ةعبرالا ءافللا مهو شيرقن. ةفئاطف اهقاقحتسا
 نوكي نا ةفالخلا ة# طرش ناو مهيف ةرصح ةفالخلا ناب مكحلا هب ديرا اذا اماو هدعب

 بابلالاىلوا ىلع ني الاك بابلا اذهىف هقايس ميالي الف ىملدلا هركذاك مهنم ادحاو ةفيلخلا
 لازب ناو) ةيواعم نع ىراختلا هاوراك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق هانمدقام ديؤيو

 نيدلا سما اوميَش مل اذاف ىنعي 6 نددلا اوماقا ام شيرقىف )ل ةفالخلا سما ىا ( مالا اذه

 مداعبالو ةءاورؤو ىراؤلا داز تبخل مك ناكف مهريغ كلا مهنع صاالا لقتنا ىتشام ىلع

 نمزىف عامحالا دقعنا ىوونلا لاق ىقعلاىف وا ايندلاىف ىا هه>و ىلع هللا هك الا دحا

 هيف فلاخ نمي ةربع الو مهريغل زوال شيره ةصتخ ةفالخلا نا ىلع مهدعب نمو ةباحصلا
 (فيقىف) دجويس ىا (نوكي)ا مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا (لاقو) ةعدبلا لها نه
 رابانم كلهم ىا رسكف مضب 6 ريبمو باذك )7 نزاوه نم ةلبقوبا وه رسكف فب

 اموارف) ىكله ىا اروب اموق متنكو ىلاعتهلوق هنمو كالهلا وهو راوبلانم ذوخأم كالها
 تفسوي نب ٍبيلك اللا تفي وهو جالا .اهدحلا نا. فلشسلا/ىارف ا( :راتخلاو يالا

 راو اهنفلامهفب قيل اق ملا والا ودا ادكلا ذوي نانا قا .نانلعأ اوس رات ةزداا]
 .ياججت ةيفاسماعيلاق اهنا: مزيغتفاجابنيلا# عقب طا ولم ركب ىباتتتلا عا تنل دج : ىفف تويم
 دقف باذكلا اماف اريسو اباذك فيقف نا ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر انئدح

 فيلل داتا نادك كاقيو هضاح في عاتمازلا شلاق باياباللا كلاعب ازقانطومملل ناجل وول دلل
 ةئام غلبف اريص جاجا لتقام اوصحا لاق ناسح نب ماشه ىلا هدنسب ركذ مث جاجحلا
 باتكلا ىحوب هانا ليريح نا معز ثي> باذكلا وهف راتخلا اماو ىهتنا افلا نيرشعو
 ماقردقو تلح لاتف اميري ةراتخلا الع .تاعبدةلاق' داش نط ةعافزرارع .قيبللال ماوواتقو
 قمل ن ورمع هي.ددح اثدح تركذف فيلا ىلا تيوهاف سرعلا اذهنم ليربح

 عفر هلتق مث همد ىلع الحر لجرلا نما اذا لاق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نا ىعازخلا

 ذارملانا ىلع ءالعلاق فاو ملسم حرشىف ىوونلا لاق هنع تففكف خونقلا يراسل جا اولراةإ

 فل ايلازور ابيزا رناكو ةجنو ناز ءلهفغ وين نورا حاج ان زييمل ىصسع ناررو ناناجظو مووت

 ايعيش راص مث ايديز راص مث ايجراخ ناك ةيناسيكلا بسني هيلاو ناسك هبقلو ةفوكلا
 نادال نكسب تفلا نا ليسن اكو ينج ل نيتي نهتوو ,ةلديلع اب نيلورشا ىلا جمر كا

 (ل)  يىراقلالعه 2( (44)
 سس أ



 ؤ
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 هضرغ ناكو هيلع ردقنمم نيسحلا لتقىف ناكن» لك لتقو هلّئقف نيسحلا لاتقل دايز

 ريا رهظي ناكف هيدل ةرامالا ليصحن ىلا هب لسوتلاو هللا سائلا هو>و فرص كلذىف
 راب. لئاق :رييزلا نب هللادسبع ةهجننم ةرصنلا سبزلا.نب ىعصم ىلو الو رشلا رمضيو

 ماللا رسسك مث نيسسلا جأو ميلا مضن © ةمليسم ) نإبو ةحجس ةزعسن ىفو ( ناو )ل هلتقو
 برح نب ىشحو هلتقف التق هكلهي وا هلئتَش وا كلهم ىا فاسقلا رسكب (« هللا ءرقعي )

 ناو ) للا كنرقعيل تيلوت نئلو ظفلب ناخشلا ءاور ركب ىبا نمز ةدرلا لها لاتقف
 انوهىا (هءاقوط ) ةؤطسن ىفاك هتب لهاىا (هلهالوا) اهنع هللاىضر ءارهزلاهتنب ىا (ةمطاف
 هللاىفص هتافو دعب ةمطاف تثكم ةشئاعزع ةورع نع ىرهزلا نع عما هيلا الوصوو
 هباجصا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص رذحو ىا (ةدرلاب رذناو رهشا ةتس ملسو هيلع ىلاعت

 برضي .ارافك ىدعب اوعجرتال نيؤشلا نيدحىفاك نوكتس اهنأب مهفرعو مهنوخو
 ناكر شلل ىتمانم لئابق قحل ىتح ةعاسلا موقتال ماسم ثيدح ىو ضعب باقر ماض

 الا برعلا ةماع درا ركبىبا ةفالخىف ةدرلا تعقوف ناثوالا ىتما نم لئاسق دست ىتخؤ

 (ناو ) قيقحتلا ماقم بحاص قيدصلاب مهما هللا نكو نيرعلاو ةنيدملاو ةكم لها
 ريصت ىا 6 نوكت مث ةنس نوثالث هدعب ).ةيقحلا ةيقيقللا ىا 6 ةفالخلا ) نابو ةخسنىفو
 ناسح نإاؤ ىلعي وباو ىذمرتلاو دمحا ىور دقف ةللغلاب ةطلس ىا « اكلم ) ةفالخلا
 يا ( تناكف ) كلذ دعب كلم مث ةنس نوثالث ىتماىف ىدعب ةفالخلا ظفلب ةنيفسنع

 ىهو هتفالخ ةدم ىنضمب ىا 6 ىلع نب نسحلا ةدمب )ل ةنس نيثالث ىا © كلذك ) .ةفالخلا
 غارف دعب ولو ةفالخلا ةبالو هل لص مل ةيواعم نا ىلع ةلالد هيفو ابيرَقت رهشا ةتس
 ىنانع هكردت_سىف م احلاو هخيرات ىف ىراخلا هاورام هيلا ريسشيو ةرامالاب هل نشحلا
 . ةثالثو نيتئس تناك ركب ىبا ةفالخ نا ملعا مث ماشلاب كلملاو ةنيدملاب ةفالخلا ظفلب ةربره

 نابع ةفالخو مايا ةعبراو رهشا ةتسو نيئَس رسشع رمع ةفالخو امون نيرششغو رهشا

 نينس عبرا ىلع ةفالخو اموب ريشع ةينامثو ارهش ريشع ىدحاو هدب ىدحا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا :ىا 6 لاقو )2 نسحلا ةفالخم اهمامتو ةعستوا رهشا ةرشعو

 0و1, دغا انفلات وز لدشا أ"! ءرتجي- (]9ي) ةعإلا .ءَدَخب ةلم نما: يا < ضالا: اذه نا
 6ةفالخو ةمحر) سمالا ىا (نوكي مثل ةماعلا ةمحرلاب ةنورقم ةوين ىا © ةمحرو ةوين )ل

 لصاىفو ىناسمملتلا لاق 6 اكذم ) سمالا :ىا 6 نوكي مث )ل ةفالخلا نمضىف ةمحر ىا
 ةعرلا ىلع ةقفشلاو ةمحرلاّنع ةلاخ ةنطلس ىا نيعلا نب «اضوضع لل اكلم مث فلؤملا

 ىلع اثح اضعب مهضعب ضعي و كلملا ىلع اصرح اضع هيف ذحاوتلاب نوضعي مهن اكف
 | ىفو بالككا اهبلاطو ةفقيج اندلا بالا اذهن فراع لاقام ىلا ءابا هيفو .كلهلا

 هيف نوضعب مهناكف ملظو فدع ةعرلا بصب ىا ضوضع كلم نوكي مث ةياهنلا

 اكلم ىدعب نورتسو ةباور ىفو مهناشىف ةديدش ةنحم هيف نولمحت. ىا مهنانساإب اضع

 ١ اَض ودع 6



 ا طلال سا
 ريرش ىا رسكلاب ضع عج وهو لبق ضوضع كوام نوكب مث ىرخا ىفو انضوضع

 سعاىف ىا 6 ةمالا ىف اداسفو ) ارهقو اري ىا ةفلاسمرهقلا ىنعع ربخلا نم تولمف نيش

 ةمحرو ةفالخ اتناكو ةمحرو ةوينرمالا اذه أدب هللا نا هيلا ظفلو اذه مهايندو هس
 زو وطاونوماو جورفلا ن واحس ةمالاىف اداسفو ةيريجو اوتع اتناكو اضوضع اكلساتنإكو

 1 ' ن“ داشفلا اذه ادا دقو ىللاعت .هللا اول ىتح ابا نوقزربو كلذ ىلع نورمهنمو

 هللاو دالبلا نيطاللس نيب ايف اذه ائمون ىلا ةدايزلا ف ار> ملهو دايز هيالوو ديزب ةراما

 صاعنبا ىا 6 سيوا ناشب )) ماسو هيلعىىلات .هللا ىلصىنألا :ىا ( ريخاو ) دانعلاب فور

 هتلسن ىف ىرصهولا طلغو علا ةلدق دإ سم نف: نط, ىلا بوسنم ىا نوف © ئرقلا (

 ما هلو مهردوا رانيد ردقالا هبهذاف هللا امدف ضارب هب ناك هنا ىور لزاسنللا نرق ىلا
 ىتاي اعوؤرم رمع نعو رفغتسلف هبقل نم لاقو هرب ال هللا ىلع ميسقا قلوب ارا اهبي.ناك

 هلم ىئربق صرب هب ناك نرق مث دار نم نِعلا لقا دادمإ عم صاع ن سوا مكيلع

 كلرفغتس نا تعطتسا ناف هرئال هللا لع مقاول راسو وه ةدلاودل مهرد عضومالا

 ناكو لاق ةلفاقلا انهدارملاو ددم عمج دادمالا قراشملا حرش يف ناحنزرالا لاق لعفاذ

 اهيفا:ىفوت ىلا, ةنسلا يو ماع ني ,سيئواا م كفا مهلا ن هرعاردادمإ ةلع ىايادا نمي

 5-5 ماقفسيوا مكيف نع نك 2 جيلا لهااي هنود لعأت ىدانف سيسقىبال.> ىلعماقرمع .

 اركذ لما وهو سيوا هل لاَ ىخنانءا نكلو سيوا ن٠ ىردن ال انا لاقف ةيكللأ ليوط

 نا نبا رمع هل لاقف انرهظا نيب ريسقح البا ىعربل هناو كلا هعفرت نا نه اصا نوهاو

 هلو>لبالاو ىلصي متاقوه اذاف تافرعولا اعارسىلعو رمع بكرف تافرع ءازاب لاق كبخا

 ضرالاو تاومسلا لها نأ ائملع دق الاق هللا دع لاق لجرلا نه الاقو هءلع اماسف ىعرت

 دمحم الفصو الاق نادبرئام ناذ_هاي لاق كما هه كتوس ىذلا كمسا اق هللا دع مهلك

 ءانيضس ةعاير ريشلالا ةكنجي تيرا ماوس او (ةةفلا راسو ا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلع

 كنا دهشن الاقو هنالّش ادتشاف ةعمالا اذاف هكنم ع2 وافوه تناف كب تناكزاف انلاهضواف

 مقال تاو لج ادا الور بشي ىراقغساب | ىضحلا ايكولاقردتلا مقاييع لاا يع 6( ىرقلا ليسوا
 نات امكلا هش] :رهشا رفق قا نيهاازب كاكادللو نع ابل و: تحمل و اكو ءال ف اهيكلو

 بلاطىبا نب ىلعف انا اماو نينمؤملا ريما رمعف اذه اما ىلع لاق امتا ف ا يكفل

 كش اف ةكم لخدا ىتح هللا كرب كناكمرمع ةهللاةفامهب تهرتو اًئاقنسيوا ىوتساف

 ةريكلاو ةقفنلاب عنصا ام نينمؤملا ريما اي لاقف فوك نم ةونك,لضفو: قاطع نيؤتتيل

 مهارد ةعبرا ىتاعر نم تدخا دقو امهقرذا ىتم فوصنم ءادرو رازا ىلع ىرت اما

 هبي ساخر الاله ز رواجالو 245 ضيع هيمو كانا, يي لإ اياك .٠

 لم تملا ال لل اييكدا متنضإلالا يدا ويعم 1 أ عمس اهل هللا كح رب فخاف

 | © وز جنو ) ارك ياا ديس |نيتمضإ (ناوتع ل0ايزمالا: ىارك نوكي لا تنبح
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 | اهنع ذحا ىتخ انهه تنأ ذخنينمؤلا ريما اي لاق من اهلو اهيفاع اهذّهأ نفاالا هما هدلت م
 ةذاسلا لت لئقاو ةياعرلانغ الخو موقلا ىفاوف هلبا سيوا قاسو ةكم ةيحان رمح ىلوف
 نيغباتلا ْريخ اعوفىم ههجو ىلاعت هللا ف رك رف كو دعو مالا ىوزو ىلاعت هللا قل ىتح

 ةيعرشلا مولعلا ىف مهدانم نال بيسملا نإ ديعسمهريخ نا هريغو دما لوق هيفاسالو س وا

 : نبا لاقو اهتعقو ىف نيفصب ىلع عم .لق دقو ىبالا لاق ةنيلعلا ةحردلا ةيربك ١ ىف ال

 مهنمو ةكع سيق ىلا لسج ىلع تام هنا معز نم مهنف هتوم لحم ىف اوفاتخاو نابح

 ةنع تيور ىتلا تاز هلا فك اصصق" هون ىف نوكحما#و قعد. تاما هنا معزن نم
 / نب ورمع تلاس لاق ةبعش ىلا هدنسإ قاس مث ايندلا ىف هنوك ركس اساكحا ضمب ناكدقو

 ةاور نم هنوك مدعل هافرعي مل امهلعلو لوقا هافرعي ملف ىرقلا سيوا نع قحسا اناو ةرم

 ةطاخلاو ةوصلا ,ركو ةواذلاو ةلزعلاو لوألا بح هلع بلغ ناكو ًايشورب ملذا ثيدحلا
 ءآما ناب و ىا :( ءارماو.) 2 ةقئاط لك فرعون مهبرششم سانا لك ملع دقو

 تنا فيك هظفلو رذ ىلا نع قرطنم ملاسم ىور دقف 4 اهتقو نع ةالصلا نورخؤي /

 . اهتقول ةالصلا لص لاق ىنلعاتت افأ تلق'ااهتقو نع ةالصلا نورخؤب ءارصا كيلع تنك اذا

 كتالص ترخا دق تنكآلاو ىرخذا ةياور ىف داز ةلفان كلاهنأف لصف مهعم اهتكردا ناف

 نورخؤب ىنعع وهو ةالصلا نوّديع ىورو اهتقو عيمج نعال راتلا اهتقو نعىا ىوونلالاق

 .اياذكن وثالث ) هتماىف ىللدلالصاىفو (ىتءاىف نوكيسو)) ةيماىن نمز ىف اذهعقو دقو لاق
 ىسنعلا دوسالاو ىنذللا ةمليسم مهئم رازبلاو ىناربطلاو دمحا هاور 6 ةوسن عبرا مهيف

 | ةمليسمنمز ىف ةيدن اهنا تمعز مبغ نيسلا عتب حاجسو ققثلا دينعىبا نب راتخلاو نونلإب

 ىلوالا هو ةخعسن ىفو 6 مهدحا اباذك الجر ةخسنىفو 6 الاحد نوثالثر>ا ثيدحفو )

 ةاتزعلا هاور مم نا ىسع هلثش ىذلا روعالا ىا 4 ناذكلا لاحدلا ) مهرخآ

 ةزسن ىفو 6 بذكي مهلك اباذك الجر نيثالث ةعاسلا ىدب نيب نا امهظفلو ةريرهىنا نع

 نيبعت ءاح دقو نيثالث نه بيرق يوحنا ىفو_ىباخلا لاق 6( هلوسرو هللا ىلع 0( نوبذكي

 ءوشلا هيومت لجدلاو ةوسن عبرا مهيف الاحد نورسشعو ةعيس مهنا رخا ثيدحيو مهددع

 ' ىا © لاقو ) لطاللاب قلا لحدي هنال اضيا باذكلا وهو لاجدلا هومملاو هتطغتو

 كدفلا نضل"( يللا كيف كلنا )9 بؤش:ىاا6 كخون) مالسلاو ةالصلا هلع ىبن

 نوبرضيو )مكلاوءا ىا ازومهع» ءانلا نوكسو ءافلاهتفب 6( كفن ولكأ ان 0

 مهدعب نه كرثلا ةلود ىف عقو دقو مكتاذيا ىف نوغلبب وا ؟ءامد نوه ىا 6 مكباقر

 ىا ( هاصعب سانلا قوس ىتح ةعاسلا موقتالو ) جم دنس ىناربطلاو راّربلا هاور

 هناليتساو هل سانلا ةعاط نع ةيانكوهو هاصعب اهقوسي منع ىعارك هل نيرخسم مهيعرتسي

 هستعاطا ىف مهب هفسعو هتنوشخ ىلع الميلد اهركذ ىف.نا الا اصعاا سفن دري ملو مهيلع

 لوس ادا عر 6 نعلح عا > ف سهلا هلعل هت ركذت ىف ىطرقلا لاق 0

 ١ ناؤشلا (



 هت هم 1

 لجر جرخمي ىت> ةعاسلا موقتال امهظفلو هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبانع ناؤشلا

 ناسا هاوراعت ماللسلاو ةالصلا هيلع ى ىلا 6 علوا واق أضع سانلا قوس ناطش نم

 نيذلا مث ) ةباوصلا مهو ىترق سانلا ريخ ةياور ىفو ىتما ريخ امهظفلو 6 ىنرق مريخ )
 نا ىلا ةبترلاف لزتتلا ديفت مثو عابنالا مهو « مهنوابب نيذلا مث نوعباتلا مهو 6« مهنولي
 ءاعا ةرامعلا ريل و دل كالذ دعب 0 ١ م) هلوق م ةبريلاىف هاارتشالا عن رب

 ةغ.صل ا الو نودهش ) اموق 7 نأ 6 ” امهل ةءياورىفو هلا انرشا ام زول

 ثيدحاماو لشال اماف اهوادا مهنم بلطي نا ليق ةداهشلا ةلدا نورداس ىا كوذجحلا

 دعانا ىضاقلا ةريغ عارم از اكن لدهأ# ١ اهطلانةانناب نم وروملا نع
 ما ةداه_ثاا رهظي لهوا الما هدنع اهنا ةداهشلا باص كشوا له> ثيح ةداهشلا

 ةءاورىف لاقاك نوفلحمسلالو نوفلحم هانعم ليقو ىباخلا لاق روزلاب نودهثي لقو اهسفخي

 1ك ا نكهلنغو هني مهدحا ةداهش قبسي ىرخا

 ةمجملا مضل (نؤردكفاو)) ميملا حل ( نونمؤي الو نونوو ) مهدحا ةداهشف ىلاعت

 مهيف رهظيو ) ىنب ىفو نم نوش الو ةياور ىفو مهرذنب ىا (نوفو'الو) رهكت و

 ل ةباؤز قود ول نار امال رخل نبك تلي فرار ف كر ( نايل ١

 , ىلاعت هللاىلص لاق دقو ةناعملا نوح موق فلخمو ةياور ىفو ةمايقلا مون تانمستملل

 هل لاق من لاق نيمسلا ريا ضغ هللا نا ةاروتلا ف سيلا فيصلا نب كلامل ماسو هيلع

 ةالصلا هيلع ىنلا ىا 30 نم رسب "ل غا هللا الزنا امأ لاف" ناجل »>لبطع ا:تناف

 0 ا لا انوا باطلا وع ( هلم رش كلانا نوت حج كوشات

 ىتح هنم رش هد ىذلاو الإ ناكر ىاال ذاق اوريصا لاقف عال هيلا انوكشف اسنا

 ظافحلا ضع لاق ريخىف ريخاك ةغل وهو هنم رشا ةياور ىفو مكيسن نم هتعمس مكبر اوقلت

 ثيح كلذ ريغ نسحلا مهف ىذلاو ىلخلا لاق نيدلاب قلعت اهث هنم رش هدعب ىذلاو الا

 نان ولا تبقا رار طلال دة ار
 وهو تاق امائي> مهنع ءالابلا تشكو اماتقو هدانع سفن لقافت هللا قا ىنعل سيفنم نم

 د اكدلا# نيعنلا "تارا واقن ىف دامت رعاك قالا لغا قال ل قشلمال فلل

 را لاو الاى تم رتلا اذه دش ة رمضخلا نع دعبلاف روهظلا ىف ةماظلا قس رونلا نع

 2 ولا هويام حرا 51 مثو مث ىفرق نورقلا ريخ ثيدحلا ردص هيلا

 يك ىذلاو الا موي الو ماع مكيلع ىنأيال اعوفرم سنا نع قاسنلاو ىراختلاو |

 ىتما كاله ) نيم م يا ةالصلا هيلع ىناا ىا ©« لاقو ) مكبر اوقلت ىت

 هاوزقر ردو ننا) نانسي مراغ عمجج 51 ريق# ريغصت ( ةملغا ى 50

 مكتكلها مهومتيصع ناو مكتلذا مهومتعطا نا لاقو ناببصلا ةراما نم هّللب ذوعا

 تكول :١) ث[دحلا اذه وار ىا"6( هنوازر :ةزب نه ونا: لاق ) :نانسسالا ناغض مهذا
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 مهتيكس ءاشاام ىنكل (نالف ونبو نالف ونب ) مهنا مكل تلقو مهتنيبل ىا (مكل مهتيسا
 ةبواعم 0 ديرب دارماو ةبائكلاب ةراشا ةرامعلا ىف نا الا ةهتئفلاو داسفلا فوخ اك رص

 اهلها راخ نم لتقف مايا ةثالث اهحاباف ةبقع نب ملسم ةنيكسلا ةيدملا ىلا ثعب هناف
 ن ناورم ود هدعاو هن نع فأا ةراكب تاليزاو ةبانبوصلا م ةئالاث مه اريثك

 أربت ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا بجوا ام مهنع ردص دقلف صاعلا نب مكمحلا
 اهلبأس محر مهل نكلو ءايلوأب ىلاوسيل نالف ىبا لآ نا لاق هنا ناخيشلا ءاوراك مهنم
 اذه ةاور ضعب مهنع كف هلا مهما هوو صاعلا نب مكلملا وه ىنكملاف 5 الاس

 هللاو مه ىبطرقلا لاق دقو اذه رششلا باداو مالا ةالو ا وناك ذا مهم ارذح ثردحلا

 ىن كولم ثادحا نم مهمرجم ىرج نمو دايز نب هللاهبعو ةيواعم نب ديزي ملعا ىلاعت
 قٌلهرللا اور )»ع ةيردقلا روهظ ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا (ربخاو) ةيمأ

 مهاعج مهمذو هدأ عع ىلا ءرالكا ةمالا هده سو< هيردقلا لاق هنأ الا دوادوباو

 روذلا لعق ند ريا نا اومعز نيهلا اونا سوحملاف مب رمشنم مهبهدم هءاش ث.ح اسوحم

 نالللا لمحو ىلاعت هللالاق دقو نءرىها هومسو ةملظلا لعفنم رششلاو نادزب هومسو
 وهو رمثلا قااخو هللاوهو ريا قااخ نيقااخ اومعزف ةيردقلا اماو امهقلخ ىا رولاو
 اقلُخ لعفلا هللا يسن نا ىفاننام وهو ؟ىش لك قلاخ هللا ىلاعت لاق دقو ناسنالا
 روهظب ربخاو ىا :ةضفرلا ىعع فاالاب )»ع ةضفارلاو ( ااستكاو "لامع انءلاو اداحناو

 ةفعض اهلك قرط نم قهيلا ءاور دقو ةباصلا لح بحل ةكراتلا ىا ةضفارلا ةفئاطلا

 ةياهصلا بس نولحمسا منال ةلكلاب ىا مالسالا نوضفري ةضفارلا نومسي نام زلا
 ردصي مل نا هلامحو مالسالا لاك نوكرلا ىتمملاو | ةعاجلاو .ةنسلا لعا نورفكيو
 نوكرشم مهناف مهول قاف هنومري ىا هنوظفلي ةياور ىفو ناميالا ماكحا ىفاشبام مهنم
 « اهلوا ةمالا هذه رخآ بسو ) ةنسلاو باتكلاب اولمعي:مل ثيح مها نوهباشم ىا
 ةشئاع نع ىوغلا مساقلا وبا هاور دقو ةخفارلا نع صال اده روهظل ريخاو ىا

 ليوط ثيدح نم ىذمرتللو اهلوا اهرخا نعلي ىتح ةمالا هذه بهذنال ظفلب اعوفرم.
 احر كلذ دنع اوراق اهلوا ةمالا ءده نعلو هنع ىلاببعلا هللا ئضر :ةزيبنه : يآ نع

 ءالاب عياتنلاو ميلي عطق ماظنك عباس تايا و ادقو ا-مو افسخو ةلزلزو ءارجح

 فلسلا نعل رهظ دقو اذه ريا ىف لمعتسي ةدحوملاب هنا: م رشلاىف عوقولا وه هلا

 ةبلغلا راشعاب اهصخ فرعلا ناك ناو نيستفناطلا نم لكل لماثلا ىوغللا ىنعملا
 م دارب نأ داعش الو اضا مهسرذ م داريو عس ومب دقو ةبابقعلاة م قوام را مهب ذارملا نا رهظالاو مهتلّقب ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ربخاو ىا ( راصنالا ةلتو))

 (راصنا )

 تو راحو
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 نا نع ىراجطلا هاور دقو مهريسعو نيرحاهملا قلكشت ىد مهيعواعمو ندلا راصنا

 ىلع ساك هبنق تام ىدلا هض رص ىف ماسو هلع نات هللا لص قنلا اندلع لد سابع

 ىا راضنالا لّفو نو رثكي سانلا ناف دعب امأ لاق مث هيلع ىتثاو هللا دم ربا

 مالا_سآلا لها نيب اع © مهتلف ةءاغ ن نء ميا < 6 ما امطلالف علاك امي ىدح 0 ىدعل

 زواحاو مهنسح نه ليقياف نوجا عفو اموق هيفرضضإ ايش مكم ىلو. نم مالكلا ماه

 ىا مهناو ةعامج مهاقسي مل ىت> 2و ىلا ( قدبتإ 0 لزب ملف زر تيبس

 ئا نورك 2 ىكحو نالكمب 37 نكس عه 1 3 هدلعلا نوةل.س 03 مهلا م

 طفل نيم 9 اياضقلا بصانمو اياطعلا نم هب ىلوا مه 017 1 مهسشن | ساسلا!راث ناشي

 ةدسق تاك ىرمعنلا لاق ضوألا ىلع لاوقلت ىد 0 ةارا ىذدعل نورس 5

 ةضما اناا ريذا طويلا مزعل" ىايك جرا ولا ناشد ربخاو )ل ةيواعم نمز ةرثالا

 مهلاح ناسو ىأ 1 مهتفصو ) ةمستدالا ةعمنم لعتشب ملوراعرذ النقب ىع مهلَتقف فالا

 هللا باتك ىلا نوعدب, لمعلا وإ لعفلا نوئيسيو لوقلا نونسحم ةقرف لاق ثيح مهلاعفاو

 مهلا قرع م نيدلا نم نوقر 53 مهيئار زواحمال فايز لا نو ؤره هل وش ف هل اوسلو

 ملف ن نا.ئبوط ةقيلخاو قالا مس مهقوؤ ا ديرب ىح هس ءلا نوءحرإل مث ةيمرلا نع

 ناو صقاسألا ىا مايو ةففحملا لادلا حنو ةمعملا نيك ملا, مك 4 جد باب 0

 ىدحا ناب ىأ 2 ىذلا )رى عال صفا ىا ةددشم ةطسأ ىفو ميقا هيكاو ديلا صقان

 مروعش قلح ىف ةغلا املا مم ةفداع عا 4 قيلمتلا م م اعس ناو ) 5 نما ىانب كتم هدب

 ماعلا لاهيا يبرذيلا هغاصلا ديلا و كووقتلاب هغاصل .( ىرو الر ااقلح ءاقاج مهد ع لقو

 0 نور 0 ةارعلا ةانطاو 2 )2 ايم ارعلاو 1 هءا سور ىا ا 0 هلوق

 ىور دقف اهنيزاو اهنيسو مهتوس ةلاطا ىف ىا 0 نورخافتس ىا ءارلا فب

 ناينلا ىف نولواطتب ءاشلا ءاعر ةارعلا ةافلا ىرت ناو ماسملف هانبم ضعبب هانعم ناؤئشلا

 ا ةارعلا تازندساو تناك اذار اًضيا هلو نانا ف مهيلا لبالا ءاعر لواطت اذاو ىراؤلاو

 فو ضرالا كولم مكبلا مصلا ةارعلا ةافْلا ىرت ناو امهلو اهطارشا نم كلذف سانلا

 و 0 وبا .لودلاف 0 لها ىلع نودلغي ةلذلاو ةل_ةلاو ةلاهلا بايرانا ىلا ةراشا

 اهقّتعل بيس هنآل اهديدك اهدس نم ةمالا دلو ناف اهتديس ىا 4 اهسسر همالا دلت ناو (

 أه د.س ليم كلتا قر اهلعب هءاور ل اهير هءياور قو ىباحلا لاق اهنا ىلو الاف اهتذ ىف

 ةنئفلا ةئمزا قوا هعكشلا تاقوا 0 ىرزازتالاو ىسساا ةرثك هن دارا اهفرصتمو ايكلامو

 )ع

 شيرة رافكن أب ربحاو ىا « اشيرق ناو ) قوقحلا ةيداج ةلقنمابوت وعلا كاهن ةنرانكا
 ةوزع دعلا هلعلو )ا ادبا هنوزغاال زرافكلا تئااوطزءاسو نا )2 تازد>الاو ( نيود

 طمس
 4ه:ع بازحالا ىل>ا نيح لاق ماللسأاو ةااضلا هيلع هنأ درص 0 ناع نعف ه قد :لعا
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 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىا © هناو ) مهيلا ريسن ني اننوزغي الو مهوزغأ نالا

 ىلاعت هللا ىلص هلوق اماو م حدب هءاككالو هلعقو مك ةب راحلاب مهؤدب ىا 6( مهوزغب وه 0

 ىرخذا ةباور ىف هلوقو نوزغف نورفكال ىا هدعب شرو ىزغنال اهحتف موب ملسو هيلع

 ليف ام اماو هلع ىزغي رك وأ خي ةكم هات دوعأ الل ىا همايقلا مو ىلا مويلا كاعل 5< ىزغال

 هطمارقلا ةصق هدريف تارم ا هونغ دق نيملسملا ناف ادبا رافك اهوزغبال ىنعملا نا ند

 (نانوملاب ريخاو) ارح ارج اهملَش ةشيحلا نم نيتشوسلا وذ ةمكلا بر ثيدح اذكو

 فوعنع ىراخبلا ءاور م 6 سدقملا تب حن دعب نوكي ىذلا ) ءابولاب ىا متو ميلا مضي

 مدأ ع نماعم موااوهوهلولج وم و ماجزماوب .لع ىللاعت هللا ىلص ى ولا تننا لاق كلام نبا

 ع مكن رمش نانوم مث 3 سدقملاتس مف من نوم“ هعاسلا ىدب نيباتس ددعا لاتف

 ىد ا 1 ام اهتقد نم تو و6 يش لال مغلا نعل ءاد فاقلا مضل صاقعلا مغلا

 ةنده مث هتلخد الا ىح برعلانه ىقدال 4 هنو م الكفن لظف راند 2 لسحرلا 7

 ارك توباز ىلا" ةناق عاق تنم مكنون نوردغيف رفصالا ىن نيبو مكتب ن

 سدقملا تل ىرق ند ص اومعل نم ةفاللخ ىف نانوملا | هه ناكو ىهتنا * رمُسع 14

 .مايا ةئالأث ُْق افلا ن لوفي 8س هن تأم مالسالا ىف عقو نوعاط لوا وهو .قكسع د

 قحح ا نب صيعنب مور وهو رفصا ناك هيلا نونوسنملا مهدحنأل مورلا م ه رفدالا ودو

 اًهتيض تلو ةدحاوملا خش اما :كس نم دعو امو ) مالسلا امهدلع مهاربا نبا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا سأا نع دوادوا ىور دّقف افاشا ةسنلاىق زوال هنا الا ظ

 اهب ترص تنا ناف ةرصبلا اهالاَه اهم ارسصمناو اراصما نورصمي سانل!نا سنااي هللاق ا

 موقو فحرو فذقو فسخ اهب نوكي هناف اهب ةيهاظلا اهيحاون ىا اهيحاوضب كيلعو

 كلذ دعب درتوا ةبوتعم تدرو رومالا 0-55 ريزانخو ةدرؤ نوحصأو نوتس

 اهنكسو ةريشع عبس ةنسرمع ةفالخىف ناوزنغ نب ةبتع ةرصبلا ىب دقو اذه ةيروص
 | ننام حلا واع مهناو ) اهضرا ىبع ظق 0 رحل وام ةعيلقس قابلا

 ماىلع لخدي ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ناك ظفان نيجي ا و ىلع

 ةدامع تح 0 عمرو د هيلع ىناعت هللا ىلص ىب دا تالاخن مناك تن مارح

 كوكي ظقتسا مث 3 مانو ةعفأو ىلا تفل م ةّممعطاف انو اهللع لخذدف فاضل نا

 ارعلا اذ_ه جا نوكأ هللا ليسسيف ةازغ ىلع اوضرع ىتما نم سابلاق نوض 3 تلاَقف

 تلاقف ةرسالا ىلع كولملكوا ةرسالا ىلع اكولم هرهظ لبقو همظعمو هطسو ىا

 لاقف كدضن مم تلاقف كحل طظةتسا مث مان مث مهلاعدف مهنم ىنلعجي نا ىلاعت هللا عدا

 | طاش وهو ربرس عمج ةرشضالاو تكلهف هنم اهحورذ دعب اهساد نع تءعرصف ةبواع»

 ( كللا )
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 نم كاجو ةلانل ايرثلا) افلم ىا .(اطاوشب ناكول ناعألا )ناب لخماوب ا ( ناز )| كلما

 دنع انك ةريره ىبانع نيزؤشلا لغفلو معا مسا نالا نوروهكملا مهو 6 سراف ءانبا

 مهب اوقحما ال مهنم نيرخا و تلزئالث ةعئلا ةروس تزن ذا ماسو هيلع ىلاعت: هللاىلص ىبلا

 ايرثلا دنع ناميالا ناكول كاق مث ىسرافلا نال ىلع هدي عضوف هللالوسراي مهنم اولاق

 ولو سنجلا ةدارال دحاو هيلا راشثملا نا عم ةراشالا مسا عمحو ءالؤه نم لاجر هل ان

 نيعباتلا نير> اب داراو مهترطف ةوقو مهتنطف ةدحل ةفلابم ريدقتلاو ضرفلا درجل انهه

 ىلات هللاو مظعالا مامالا وه مخنالا ماقملا اذهىف مهالعاو نيالا ةباوصلاب نيقحاللا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ىا (ماغف )ديفا عراغلاق) ع ر تحاهو) ماعا

 ىب ةوزغوا ىحلدلا هركذام ىلع ماشلاضرانم كوت ةوزغ هو هتاوزغ ضعبىف هنانغو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا يا (لاقف) داقعالا, ىلوا وهو ىباللا ةررق م قلطضملا

 انو رع قفانلا ةاثيرم ل٠2( يزل ذوب هالعمر ملاذ ججركالف هذان هارب اليا)
 ءامظعنمناكو عاقنيفىن دحا توداتلا نب ديز نب ةعافر وهقفانملا اذهو كلانه هربخا ام
 ةالصلاهيلع ىنلاىا (لاقورل ىلا هركذامىلع قاوبا هلاق اذك نيقفاثملا ءانهكو دوهيلا

 ىسودلا ةريرمهوبا مهو (ةناسلج نم موقل) جيدح نب عفارنع ىناربطلا هاوراك مالسلاو

 (عد>ا ستلع) هلوقن» دارا وهو ىعاعلا ةوقنع ن' لاحرلاو نعل تامح ن' تارفو

 اذهىف ةروصو ةثده ىا ( دحانم مظعا راتلاف ) مكنم دحاو لكال مكنم دحاو ىا

 هريغو ملسم هاور دحا لثم رانلاف رفاكلا سرض ثيدحل ارفاك مهدحا تومي نأب جيولت

 (لتقف لحرو انا تيشواوتامر) اويهذ هلوش ديرب ىا (ىنعي موقلا بهذف ةريرهوبا لاقل

 ربخا ىا ( ماعاو ) ةفور عم زابشا قرش ةيحان 6 ةماعلا 0 ادار لجرلا كلذ ئا

 ( لغ ىذلإب ) ىنهملا دلاخ نب ديز نع ىناسنلاو دوادوبأ هاور اك ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ءاقلاو ةليجملا لاي تش نيو روش ني لززدن) ا ةصلسما) يكب ةينقلا نام ل دلأك ناعيا
 (تدجوف ) ةراكلانم صوصف انه اهب دارملاو اهون نم مظنني امو نهاوجلا نهو ءازف
 موب لحر ىفوت لاق ىنهحلا دلاخ نب ديز نمف هتوم دعب ىا ( هلحرىف ) زرخلا كلت ىإ
 نتفق لاق هللا ليبس ف لغدق مكحاصنا لاقفملسو هياعىلاهاهللا ىبسهللالوسرل اوركذذ رببخ

 ' هللا ىلص ملعاو ىا (ىذلابو) نيض رد ىواستام دوغ تازرخ نه تازرذ اندح وف هعاتم

 ناكلابو ىا عه ثد.حو ةلكفلا لغ) ىدلاب ةربسهىنا نع ناؤشلا هاوراك ملسو ه.اعىلاعت

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل لح ر ىدها امهظفلو لدحرلا هب لمتشي كليك ع ه.ف ىه ىذلا

 هءاح ماسو هيلع ىلامت هللا ىلص هللالوسرل الحر طخ وده بق مع دم ةلحأ امالغ ماسو هيلع

 هلع ىلاعت هللا ىلذ هللا لوسر لاقف ةزطا هل ائيته اولاقف هلتقف هيمار ىردبال ىا كاع مهس

 لعَبْشَتل ةمسّلا لش مانغلا نم ربح مول اهذخا ل ةلمعلال هديب 2 ىذلاو الك ماسو ٍإ

 زيملاب « لاه ىوونلا لاق ةركزك اذه ةلمشلا لغ ىذلا ىلحلا لاقو ىدلا هركذ ازان هيلع

 هادم حس مص



 بيبي بح بيب بيبي بيب بيييببيبب يبس بيبي سللسساجباسسيسململلسا ص

 ين بب(؟تٍٍب ٠2 [##“#+“[©[©[424ءص_ ف( ئ[غ/غ/ تضل مس ب

 طيض (هقانو) داهجلا ىف ةحام'نا ننادسىف وه اذكو تامهبملاىف هلعح قفا نيفاكلا

 ىناسلتلا لصاىف اك هنقانو ىه ثيحو وا اهتيضق ىا هتقان اذكو ريدقتلا لملو خلاف مفرلب
 نيح ) اهناكمو هتقانم قهيبلا هاوراك ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ملعاو ىا اهرج ىهظلاو

 اقهمامزاوا اهنسر.ىتا © اهماطخم ةرجحشلاب تقلمت تاكو ).تدقفو تءاسض_ىا:(ثلض

 نا تداك مير ممذخا قلطصملا ىب ةوزغنم لفق نيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا كلذو

 ماللسسلاو ةالصلا هلع هتقان تلضو قفانم تومل تجاه اهنا ريخا ىتلا ىهو بك ارلا نفد

 هربخم الا هنقان ناكم ملعي الو بيغلا ملعي هنا معزب فنك نيقفانملانم لجر لاقف ةلللا كلتىف
 ريخاو ةقادألا ناكعو قفانملا لوقت هريخاو مالسلا هيلع ليربح هاناف ىحولاب هيتئاب ىذلا

 لوس ىنربذا هللا نكلو بيغلا لع ىنا معزا ام لاقو اهم هباوكا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 بعشلا لبق نوعس او>رخ ةرحخآ اهمامز قلعت دقو بعشلاف ىهو ىتقان ناكعو قفانملا

 ( بطاح باتك ناشبو ) قفانمللا كلذ نما و اه اًوا فصو امو لاق ثيح اهودحوف

 نب ليه :مهو 6( ةكم لها ىلا ) ةيفطلاب هبوتكم ناكو ةعتلب ىب نبا وهو ءاطلا رسكب
 ّليإ لص هللا لويسز: نا حملا د ةملب نم ةعمهل ىلا, قب ناؤنفصاك ,لاقجلاى ار نا: ةمزكعو لمع
 هدحو مكيلا راسول هللب مسقاو ليسلاك ريس ليالاك شيمي مكيلا هجوتدق ملسو هيلعوملاعت

 ىلا اماو مكللا اماف رفندق ادمح نا بتك لبيقو هدعوام هل زجنم هناذ مكيلع هللا هرصنا

 ىفام ىلع بطاح لئاضف نمو ربدتف جلا نه عنم الو ىليهسلا اهركذ ردملا مكيلعف كريغ
 امين كبحاص ناكنا هل لاق سقوقملا ىلا هثمب نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ردلا مظن

 نم ىسع عنم ىذلا هعنم بطاح هل لاف هدلب نم هوحرذخا نيح هموق ىلع عدن مل ملف

 ريمع ةيضش ةنخلذىفو (ريمع ةصقبو) كلانه هلاو كلذب هتكساف هبلص مار نمىلع ءاعدلا

 (هراس نيح)) فاخ نب ةيما نبا ىا (ناوفص عم) .ماخ نب بهو نءا ريغهتلاب وهو

 هإ لغح ىا (هظراشو) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلتَش ناوفص هتفاخ ىا ءارلا ديدشتب

 ءاج الف )ل اهديك عاضو امهيعس بات ىا ( ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا لتق ىلع العج
 هللا لوسر هعلطاو هلتقل ادصاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ند ل ىبلا ىلا ةخح-أىفو 6 ىننلل, نين

 ءنيغ نع قحملا ىا ا هددصب ءاح ىذلا ىا © صالا ىلع ملسو هب هيلع ىلاعت هللا ىلص

 قهبلاو قححسانبا هاور ثيدحلاو ليلا ذ نينح دعب ناوفص ملسا اذكو 1 ماسا)

 تنب ةبامأ هو هتحوز ىا ©/للضفلا رضع سابعلا ةمع 2 ىذلا لاملاب ريخاو 2 0

 لليضفلا ما :ةزسا ىفو با اطخلا تدب ةمطاذ ىهلب لقو ةحدخ دعب تلسا أ سا لوا ثراخلا أ

 ناكو ريغصتلاب ليضفلا ما اهل لاَش نم تاساولاىف ىلع مل لب ضحم طاغ وهو ريغمتاا

 اش ةلكاشأ ل ينداجلاطاز (نازقت )نسل ةرغإ رق يقيد ماسلا ان دقك قا دعنإ 2 كلذ

 هسش ىدفنا دعب همالساب بس راصف ىا( اول كايا هناعس هللامالعابالا اذه امو ىا ( !هربغو

 |معط امم نينمؤملا مرحال نكأ مل كاقف هن: تيدتقا ام. كل قل ءادفلا لق لست م هل ليقف

 نمل

 سلس سلسل للسجل لل سلسل حلل لللسل29ل9إؤإ85ت ريت ري ربل بلل ل للا ل
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 هلام عفدي الكل ملسا امنا هنا هب نظب الثل هلاح قنا دعب همالسا رخا هلعلو لوقا ني

 المص هريغو ىرهزلا نع قهيبلاو هحو كاحلاو سابع نبا نع دمحا هاور ثيدحلاو

 م( فاخنب ىبا ) هديب ىا 6لتقيسإل مالسلا هيلعىبلا ىا هناب ةخسنىفو ( هنا ملعاو )

 هقنعىف دحاب ه>ر>مالاسلا هيلع هناقيسو السيم بيسملا نب ديعسو ةورعنع قهيدلا هاور

 ماعاو ىا ( بهلىبا نبا )مدقت م باوصلاىهو ةبدتع ةزحس ىفو:( ةتعىفو ) فرسب تا
 هللا بلك هلك أ, ةعسن ىفو 6 هللا بالكن د باكهلك أي ) هنا هناشىف ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص

 ةزمه رسك موزللو هيلع ةلالد مدعل ةّتعىف لاقو لاق ثيح انه هريدقت ىف ىلا دعباو
 كاله عضاومنع ماسسىف (كماعاو ىا 6 ردب لها عراصم نع و ب حملاب ةياورلا نا عم هلا

 ىا © لاق م ناكف ) 2 عرصم اذهو نالف عرصم اذه هلوش اهب لتقنم ا

 قرطنم اهريغو ناؤشا ىور اك مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا © لاقو )ر لاخلاىف هربخا اك
 لا ينك يو غاعوا) اسيوم اجلا ازؤمد اناا لزاغ قاف 0ك
 نيتثف نيب هب لصن نا للا لعلو ةياور ىفو 6 نيتميظع 0-0-5 عيصيسو )ل مباح

 ةلكو كك كلل دقو هب واعم عاماو هعايشا ند نيت ريثك نيتعامج ىا نيماسملا ند نئميظع

 ا مثه لاقو مد هناك هسا قارهأ أم ىلو اماف ىرضصتلا نسسحلا لاق افلا ني_ءبرا

 كدعل اما لاَقررم 2 كاع ىناو هللا 1 ملكت م يو هل لاق ةبواعأ سمالا ماس

 اد فقول مالا اذ ل اواونلا ةرتاوفلا«رزعلا» عقار قال لكلا يك

 ةدارا ةب واما 207 ىلب قدعوائ 5 دب قحا ن 11 "6 قح ةيواعمو انا هدف

 الز وأ اندلع 2 نيد ىلا 0 0 ه::ؤ هلعأ ىردا 0 مهأ ؟امد نّدحو نيملسملا حاللصا

 هللا ناو 77 ايدلاو هدم نعلا ا ناَو ان رح 1 ل ه4>و اناوأ كده هللا ْن

 ْ 2 اعل هنأ نودعوبا م كنعل مّ امبار 1 قردان 1 لق مالاسأاو ةالصلا هل ءاع 4 ..نل لاق

 42 لاقي ىو نا>ح 2 عاتمو م 1 5 ةلعأ" اذا نأ 0 أم ماعيو لوقلا ن

 ناكو هللا ةفالخلا تراص نيس مالا كرتب ن..لاىف ثيدحلا اذه قادصم جرخ دق

 اناهشاو هللا دنع يف هنغرو اعرو امدلاو ثكالملا كرو ةبواعم ىلا اهماسق اهلهاو اه قحا

 تولملا ىلع هوعلأب لو امنل| نوعرا دئموب 4عم ناك دا ةلذدلاو ةلقلان هال ةيكدلا نه ههالا ىلع

 ) 06 )نسا هقرف قارعلا لهاو ةبواعم هقرف ماشا لها نق رفلا ناب هن هللا جصصاو

 21250732085-30 ل ا ل

 ما وفا كك م ىد ( كيومر رح و ىا ةدديعألا ماللا ع مي 1 5 كلعمل )ىباحا 0

 ُ ةفوفلا كب ) رمضتبو ىا لوهما ةغصن ةلىفو ( رضتسو ) راربالا نم ىا

 مهباسقعاىلع م هدرتالو مهر ىباخالا ضدا مهلا ةياور ىف ديز راجتلانم ماوقا ىا |

 كلذو ةكم تامانا ملسو هيلعلاعت هللا ىبد هللا لاوس هل ىثازي) ةلاردح للكل ارث لا! هركلا



ْ 

 ا

 بهثا 1 7٠١

 ( ربخاو ) اهيف هتومب مهباقعا ىلع مهدر نم ارذح اهنم اورجاه ضراب توملا مهتهاركل

 لدببو ةنكاس ةزمهف ميم مضب © ةتؤم لها لتش ) سنا نع ناضشلا اور اهف ىا

 بلاطىبا نب رفعج مث بيصاف ةثراحنب ديز ةيارلا ذخا لاقف اهونغ ءارما ىا ( اولتقموب )
 هبدب ىلع هللا خفف ةرما ريغنم دسيلولا نب دلاخ مث بيصاف ةحاور نب هللا دبع مث بيصاف
 ماركلا مهل ؟ارماو ةتؤملها نيبو مالسلاو ةالصلا هيلع هشب نا لاخلاو ىا 2 مهنيبو )

 ئنمعوا واولا ئنعمب واف واولا.ةخعسى ام هديؤيو رثكأ لب ىا (,ديزاوا رهش ةريسم )

 ءاقللاضرا نم اهنالرهثنم لقا لب لاقف ىوارلانم كشلا ىلعوا لل*>>ىجلدلا لعلو لب

 نشكو ناونلا ته! ىتاجتلا تؤعو.)  مالنسالا ةسيه.ةهج ىلإ مايشلا ناؤوح .رخآ
 نءا نمت ناكو ةمحصا اذه مساو ةشبحلا كلمنم لكل بقل ددشيو هرذا فيفختو

 ةمسشىا )ا تام مولا ( ربه ىبا نع ناؤيشلا هاور امك هتوع مالسلاو ةالصلا هيلع ريخاو

 هيدلهتزانج ترضحا دقو هباخسانع بئاغلا ةالص هيلع ىلصو (هضرابوهو)) ةرجهلا نمعست
 ةلليلمل آو, ةمنجللا ف نصت نيغاءاولا مضبو ءايلا نوكسو حمو ءافلا رسكب ( زوريفربخاو )

 درو ذا ةخخىفو 6 هيلع درو نيح )قهيبلا هاور اك ماسو: هيلعلاعت هللا ىلص هربخاو ىا

 سراف كلم ىا (ىرسكن م الوسر) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع دفو نيح ىا هيلع

 ىرسكت وم مون ىفوا زوريف دورو موب ىف ىا © مويلا كلذ موك خروع هريزو وهو
 ازوف زوريف زافذ 6( ملسا )ل هتقو ىف هتومنم هيلع هصقام ىا ( ةصقلا زوريف ققح املف )

 ةذيرلا ىلا ةنندملا نم هحارخأب ىا ( هديرطتب ) دمحا هاور اك 6 رذإبا :ريخاو ) اهظع

 ناكف ىا ناك م ناكف ىجلدلا لصا ىفو نافعنب نام نامز ىف عقو اك ىا 6 ناك اك )
 هللاو تلاق رذ ما هنأ سما نانم قهيلل ةوبنلا لئالد ىفام هيفانسال مث ناك اك هدير طن هراخا

 ءانبلا غلب اذا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل لاق نكلو ةذبرلا ىلا نامع هريسام

 هجحورخ مث هعوجر ركذو ماشلا ىلا رذوبا ج رخ زواجو هغلب الث جرخاف اعاس

 ناكذا هيلع ارهق نكي مل نافع هريبست نا ىلع اهفالكل مح نكمذا اهم هنومو ةذيرلا ىلا
 ارايتخا هجورخم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيما همكح قفاو هنا الا هنم عئتمي نا هنكما
 الب ققحم هجارخاب صمالاف الاو رابجاو هارك ا كانه نوكينا ريغ نه هحورذ راتخاف

 هيلع ىنلا, ىا 6 :لائسقف اناث ) ةنيدملا رحم ىإ ( ريسملا ىف هدحوو ) هلوقل ةهش
 لا نحر نإ بيتا (حيطوخلا اذا كل. كفك )رك نال ىا هل ):مالتبلاو السلا
 هنم تح رخا اذاف لاق ) مرا نم هلو> امو ىا © مارحلا روسملا نكسإ لاق ) هلاوحامو

 ةوقااوش عافعسي لجناح ناككتالا ماله ملا ىلا اقع اردنا“ ناكل بم لواط" ا 4 عيدبطلا
 هب رقى ةذديرلا ىلا هج رخا مث ةنيدملا ىلا هدرف هيلع ىضر من مح ران اهيلع ىم#< موب ىلاعت |

 شعب رذابا نا ربخاو ئا(عومجو هوعو هدحو هْيضسَو ) تان لا 251 ةيرخ

 هوهار ناو دمحا هاورام ىلع ماللسلاو ةاللصلا ه.اع هريخا 11 ادرذ توءواددحو
 رب 1252575772202ر272ررر2ر7رو2717رب7ْااسُيْْلسيييري51555ب75ب71 555511 شلال لل يت

 ( ناو )

 تح هرم دو نيت يس »2



 هك ةففش لاا دس
 كيكسامولاقف تيك ةافولا رذابا ترضحامل رذ ماتلاق هل ظفللاو قهيلاو ةماساىنا نباو
 كلالو ىلادفك عسيام ىدنع سيلو ضرالا نم ةالغب ت قف تينا وأ زومارالا لوو: كيت
 مهيفانا رفنل لوب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر تمم“ ىنأف ىيتالو ىرشب اف لاق
 دحارفنلا كئاوا نم سيلو نيزسملانم ةباصع هدهشي ضرالانم ةالغب مكنم لجد نأ وع
 كلذك وهو انا افنيبق قيرطلا ىرصباف لجرلا كلذ اناف ةعامجو ةءبرقىف تاءدقو الا
 مهللاقف هيلع اولخد ىتح اوعرساف ىبوب تفمللاف محلا مهن اك مهلاحر ىلع لاجرب انا اذا
 ىنا هف تنفكل ىتأمالوا ىلانفك ىنعسي بوث ىدنع ناكول هنا نوعمست ملا لاقت لاق اك
 سلو ابيقنوا اديربوا افنننعوا اريما ناك مكم لجر ىتفكبأل نا هللاكدشنا مث هللا عدشنا
 نيبوثو اذه قادر يف معاي كنفك1 انا لاق راصنالانم ىتفالا لاقام فراقألا دحا مهنم
 جرخ امل لاق دوعسم نبا نعو هونفدف اوماقو هنفكق ىنفكف لاق ىبا لزغ نم ىتبيع ىف
 االاقق مريس مواسي يكرر يمل دلوم تاور هلا راسا تالا لباني نس هيلو كلو
 هريعب هيلع أطبا الف لاق مكب هللاهةطمسف ريخ هيف كينا هوعد لاقف رذوبا قلما هللا للسرلل
 لسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر رثا عيش ايشام جرخ مث هرهظ ىلع هلم هعاتم دخا
 | ّللامحرب لاقو هانيع تعهد مبسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ءادوبال مدعو نطلا دعوت
 || هنع ىلاعت هللاىوضر تامال كلذك ناكف هدحو ثعبنو هدحو توو هدحو ىشثع رذأبا
 | قياوطلا/اةعراترا ماي امك ) ءادكاو .هراعص ١ ةماعلا اسأل دن نك ا ةنلرلا
 مهآر الف قارعلا لها ن٠ طهر ىف دوعسم نب هللادبع لبقا ذا هنفد ىلع نيم! نم نأ ع
 انوديعاف لسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوسر بحاص رذوبا اذه لاقو مهيلا ماق مالغلا
 ةلوقف هللا لوس قدص لوقو هتوص اعفارب بي لعجو دوعسبم نبا لزنف هنقد ىلع
 تناكف ادب نهلوطا رث هتوم دعب هللا الوصو ىا 6 اقول هيهحاوزا عرسا نار
 هظفلو مسمءاور (ةقدصلاب اهدي لوطل) هباقوقل (نهعرسا 7 شسحج تن ىا"( بيز
 ىباقول نكعرسا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبض هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نينمؤلا مأ نع
 لمعت تناك اهنال ادب انلوطا :بئيز تناكق ادب لوطا نهتبا نلواطس نكف ادب نكلوطا
 مسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسرل نلق لاقف السم ىبعشلا هاورو قدصتتو اهدس
 هلاحوز مقجحا ةشئاع نع ىراخيللو ةقدصلاىف ادب نكلوطا لاق كب اقوقل عرسا اننا
 انذخاف ادب نكلوطا لاق كباقوقلل عرسا انتا هل نلقف محو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هللا ىبص هللال وسر قوتف اعارذ انلوطا ةعمز تل ةدوس تبا !كوهوذب ةدصق
 بحت تناكو ةقدصااىف اهدب لوط نا انفرعف هباق وقل انعرسا تناكف متسو هيلع ىلاعت
 لوط نا اهلوق هدافا ام ةافانم عم ىعشلاو مثحم ثيدحل فلاخم وهو ىحلدلا لاق ةقدصلا
 اسح لوط هنا نم اعارذ انلوطا تناك اهلوق دافاامل ىنعم لوط: هنا نم ةقدصلاب ناك اهدب
 | دوصقملانا اهدعب اهل نيف ىبحلا وه لوطلاب دارملا نا الوا اهتظل ةافانم الو لفننا
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 3 ةراشألا نسح نه ةرابعلا ىف ام - رظناا بايرا ديع ريتعملا وه ا6-عوضملا لوطلا وه

 عملا نكمي مث جصفلا دنع ةب روتلا نسح ةيمعتلاف ناو حيرصتلا نم غللا حيولتلا نا

 عرمشالا لملو ايفاضا ىرخالاو ايقيقح عرسا ام«يدحا نوكت نا نيححس ىف دروام ني
 قيفوتلاىلوهللاو قيقحتلا نم هللاىنمكلا امم اذهو ةقدصلاىلا ةردامم امهنم رثك الا ىه امهنم

 نيررشعو ىدحاوا نيرشع ةنس تيفوت شع تنب ىف هده بشز لاق ىلحلا ترأر من

 سأر ىلع لوالا عيبرلا رخنآ ىف تيفوت اهنال نيكاسملا ما ىعدت ىتلا ةزخ تنب بنزال
 ىلامت هللاوضر ىلع نبا ىا ( نيسحلا لش ربخاو 7 ةرج4لانم ارهش نيثالثو ةعسن
 أ تارفلا رهن طش ىلع ةفوكلا ةيحانب ناكم ءافلا ديدشتو ءاطلا تب © فالإب ) امهنع

 "ليج زال بلادنا نجوي مالا وريف كلاب نم يكرم هن اك مالي ركب نالا_ رهسشأو
 نونالثو ثالث هب دجوو ةنس نيسمحو سمخ نبا وهو دهشتساو ءامالا بسحم ءافتك الاو
 نينامكو ةعبس هتعيشو هتيب لها نم هعم رضح ن٠ عيمج ناكو ةبرض نونالثو ثالثو ةئمط

 لوّشو زحن رب ناكو ربك الا نيسحلا نب ىلع ص

 ىنلاب ىلوا هللا تيب و نحن * ىلع نب نيسملا نب ىلع انا
 1 ىعدلا نبا اهيف مكحنال هللات

 ىلع نب ساعلا هناوخا نمو نسحلا نب مساقلاو ندحلا نب هللادبع هيخا دلو نم لتكو
 دلو نمو مهرغدا وهو ىلع نب دمحو ىلع نب ناثعو ىلع نب رفعجو ىلع نب هللادببعو

 ليقع دلونءو رفعج نب هللادبع نب نوعو رفعج نب هللادبع نب دم بلاط ىبأ نب رفعج |

| 
 ا
 ا

 ظ

 ظ
 ظ

 | همم لتقو ليقع نب رفعحو ليقع نب ن>رلادبعو ليقع نب هللادبع بلاط يبا نبا
 عبس نب عسرلا وبا ركذو موب مهتلق دعب اونفدو برعاا رئاس نم قابلاو ةعبرا راصنالا نم

 تببلاىف انسلج مث ةقعلا انياصف ىتعيضىف تنك لاق نايفس نب بوقعي نع نيسحلا بقانم ىف
 نيسحلا لتق ىلع ناعا دحا نمام لحجر لاقف ىلع نب نيسملا اوركذف ةعام نحو
 ههرك ! يما ىناصا هو اهدهش نمتانا لاقف ريك خش تدملاف ناكو تومينا لبق باذع هلاصاالا

 | تارفلاىلا هسفنب ردايي لمحل هتذخأف رانلا ترافق هحالصال ماقف جارسسلا ءْؤطف هذه ىتعاسملا
 (ةبرتهدب جرخاو) قاسغالاو قارحالان ب هلعمج لب تلق تام ىتح رانلا هتذخأف هيف سمغني
 هاور هنفدم وا هلّقم ىا ل1 ميحلاو ميلا 2 2( .ىكم اهف لاقو ) بارتلا نم ةضق ىا

 و هيلع لاه هللا ىلد ىَلاَدَتَع ناك ليربحنا ةشئاع نع هكئيدح ظفاو قرط نم قهبلا

 ضرالاب كتربخا تْئش ناو كتتما هلتقتسلاقفىنا لاف اذه نم لب ربح لاقفنيسخلاهيلع لخدؤ

 ىنلاىا (لاقوإل اهايا ءارآف ءارمح ةبرتذخ اف قارعلا نم ففطلاىلا هديب راشأف اهيف لتقي ىتلا
 فلتخا نيتلمملا لوا مضب 6 ناحوص نب ديزيف ) قهيبلاو ىدع ننا:ءاور ام مالسلا هيلع

 لاق ىلع نع قهيلا ظفلو 6 داهللاىف هدب تعطقف ةنلا ىلا هنم وضع ةنيقيالا هتمدك ىف

 ةنملا ىلا هناضعا ضعب هقيسي لجر ىلا رظنينا هرسس نم متو هيلع ىلاعت هللا ىلص.لوسر ظ
 :ىلإ ءاعا ثيدحلاىفو قهسلا هفعض لإلب نب ليذه هداتسا فو ناحوص نب ديز ىلا رظنلف

 جسيسمم

 (زاوجح)

 ا

| 

| 
| 



 ل

 ١
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 ىنءملاو ءاينالا ف صك مهب كرخم دقو ىا ( ءار> ىلع ) مهنع ىلاعت هللا ىضر مهريغو ناغعو | نيزهشنلا نم مهرك ذ قيساك ىا 6 هعم اوناكنذلا ىف ) ءاثثلاو ةرمقلاو مالسلاو ةالصلا
 كياع اما( ماللعالا نم نتاثلا 0 ئا ) تذثا ( - ا.طاخم مهل ث ولعو مهقح ىف لاق ١

 هللا لوسر نا ماسم ظفلو عبروذتال 0 نيعضوملا قواب نزعل ىو 4 دييشو قادصو ْ

 لتقف ) ىلع ناكم ادعس مهضعب داز ديوش وا قيدصوا ىنالا كيلع اث ادها للف كرا |
 لصا قف ربا حيرصل هنداهش توذل ىلع مده لعلو مخل ّق اذك ©« نافعو رو ىلع
 هلتاصحو 0 ىا 4 كوس نعطو ريبزلاو ةلطو 0 ىلعو ناو رم لتقف ىلحدلا
 (لاقو)ةداذالا لها ىلع ىنالاك ةداوشلا هلمسملو ىجدلا لاق امال ىهتنا ماسم لكل ةداهش و 9و : 2 24 0 2 تي 1 منوع اعط ”ةباثكا يا :( لتاا لاقو ثردلا ةداهشبو ةحارجلا بيسب ةدا كا
 كلام نبا وهو نيسلا مب ( ةقارسل ) قهيبلا هاورامك مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا |

 راوسلاة شت ( ىرسكى راوس تسبل اذا رز كلاح فك ىا ( كب فيك ) نيت مشعج نبا
 هش هيفو دلا ىف سلام وهو رواسا عملا عججو ةروسا هعجو مضتو نيسلا نمل
 ىلاعت هللا لص هءاصصا ىلا القتنم هتوقو هتكوش لاك عم .لمو هلام لاوزو كله ىلع
 اراهظا ةقارسسىا ( هايا اىهسبلا  هءراوسب 'ج ىا ( ام«!رمع ىتا الث )ل هتما ةّئاو ملسو هيلع
 ميدقت ىف لعلو برعلا ودب نم ارد زو ان( ةقانرير امهسلاو ) معلا كلم ىا ( ىرسسك [مهبلس ىذلا لل دما ) رمع ىا (لاقو )ل ارابخا ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هنع ردصام 6_5
 ىلحدلا ضارتعا مفدناف اهركسش نم هبقعيامو ام ركزي ماقغالا ىلا ءايا ىناثلا لوعفللا
 ةريثك ندم هيلع زاوهالاب ريغصتلاب ( ليجدو ) قارعلاب روهشمرهن تو لادلا رق ( ةلحد نيب ةسدم )ىبتس ىآ ( ينم ) هخرانف برطخلاو هللا دنعنب ريرج نع لئالدلاف معنوبا ها وراك مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا 6 لاقو ) ىلوا ناكل اهايا هسبلا لاقوأو
 قارعلاب رهن ةسحوتفم ةلمهعب ( ةارصلا و ) قارعلاب عضوم فرصلا نم اعونمم ةددشم مالف ةدحومو ءار مضف ةلمهم نوكسو فاق مب ( لبرطقو ) ناهفصا نم هجرت
 اهانندقو اهتاغا ناس ص (ذادغ ) ةنمدملاكلَس ىا ( اهب ) ملسو هيلع ىلاعت هللا بص تلا ديد, ىأ 6 ني ) راه فرج افش ىلع نسا اهءانس نالو اهلها ملظ هدكل هداج قمتسي ىا ( اهب فسخم ١ كلملا راد تراص اهنال 6 ضرالا نازح )ب هيعمل كلب ىلإ .بللجتو عمج ىا ةدحوملا قو .مهجلا 0و «اهيلا ىن ) هكر غوش ةيسسنلاو سرافب ةيرقو ناسارخب دلب ةارهلا سوماسقلا ىفو فورعم دلب ءاهلا حب وهو لالا ىف اذك ةارهلاو ىباخلا لاق ىنمشلا هركذ داصلا لدب ءاهلاب لوصالا ضعإ ىفو
 ةقئزادغ ثردحت ىا هب ثدحي مللينح نإ ٠ دمحالاق نكل سانعلا ىن ءافلخ ىنات قينا ودلارفعج وبا
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 ىتا ( لاقو ) ركنم هشيدح هنازيمف ىبهذلا لاقو .لفغموهو فيس. رام ىلع لنمو

 ةمالا هذهارشوه ديلولا هللاق لجر ةمالا ءذهىف نوكيس ) ملسو هيلعىلاعت هللا ىلصىتتلا
 دلوو لاق هئس>و السم بيسملا ن دهسنع قهسلا هاورو دمحا هاور )َ هموقلن وعرف نم

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاققف ديلولا هومسف مالغ اهما ن م ةملس ما ىخال

 ديلولا "هللا لج ةنالا ءدهف نوكسب .هنأف هللا دبع هومسف مكتنعارف ءامساب اومست ال

 هلع او>رخذا سانلا ةنتفل كلملا دع نندبزب نديلولاهي>انبا هنا انيأر مث كلملا دبع نبا

 دئس» ىف ثيدخلا لاقو ىجلدلا هركذ اذك ةمالا ىلع نّتفلا هب تتفناؤ هولتقف اهفرتقا رومال

 هعاعب ىف فاتخا دعسو هنع ىلاعت هللا ىضر رمتنع بسملا نب ديعس ثيدح نم دما

 ٠ ا ىزوملا نا ثيدحلا اذه ركذ دقو هنم عمس هنا ىلا دا بهذ دقو رمعنم

 مصاف مىا (لاقو) همالكر خا ىلا لطاب ربخ هنا نابح نا نع 0 دمحأ قيرط نم

 7 اك عقوف ةفالخلاوا مالسالا ىهو 6 ةدحاو اهاوعد ناتئفلتتقتىت> ةعاسلا موقتال )

 نورشع مهنم لتقف افلا نيتس ماشلا لها ناك لاق ورمع نب ناوفص ناف نيفص بر> ىف

 هيلع ىلا ىإ 6 لاقو ) افلا نوعبرا مهنه لتقف افلا نورشعو ةئام قارعلا لهاو افلا

 نك نسما نع احلا هذكشو قهننلا ءاور اك باطخلا نبا ىا 6 رمعل ) مالسلاو ةالصلا
 هش عزا ىنءد هللالوسراي رمع هللاق دقو هناشىف ىا ( ورمعز ليهسفف )الاسرم دم

 مالا ىا © ناكفرمعاي كرسي اماقم موس نا ىسع)ل اهعد لاقف هموقىف اسيطخ موقت الف

 ) ركب ىناماقم ( ةمكلا دنع ىا كى ماق هناف ) كلانه هتعربخا املثم ىا 4 كيذك )

 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا توم مهغلب موب ) ةئيدملا ىف هتلاح تايثو هتيترصىف ىا

 6( هتطخو# بطخو ) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتومربخ مهلصو ىا ماللا فيفخت
 تابثلاىلع مهلمح ىا ةدحوملا ديدشتب © مهتيلو )ل ذئموي ةنيدملاف قيدصلا ةيطخ لثمب ىا

 نيقيلاف مهرئاصب فيك ةيوقتل ابيسراصو ىا واولا ديدشتب ( مهرئاصب ىوقو 0نيدلا ف

 ناكنم ركب ىبا ةطخ تناكو تومعال ىح هللاو تام دق ادمح نافذ ههلا دمم ناكنم لاقف

 هللاىضر ركب ابا نا الا توميال ىح هللا ناف هللا دعي ناكنمو تام دق اد#ناذ ادمم دعب

 ةدايزل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتوم ىلع ةلادلا ةنيبلا تايالا قام اتي هيلع از هن ىلابت
 اهب تام ىتح هللا لبس ىف اطبارم ماشلاب رمع مايا ىف قحل مث قهيبلا لاق ةيترلا ىف هلاك

 هلسرا ىا مهلا ديدشتب (ههجو نيح)ل ديلولا نبا ىا 6 دلاخل لاقو ) ساومع نوعاطيف
 10 رقلا دس ةطح كلبا لل هيو مالتى فاجتا ةدتك كلمزعشتلا 3( ىدكالا )

 هناب امهنب عمجو ايئارصن تاملب لقو ملسا مث اينارصن ناك بيطخلا لاق شحولا رش

 ان تع ردك را ةياعلا دن ]ولدا ىللاتك قبهئاهسالا جين ونارون عدنم نا لاق كنا مث مث ملسا

 اما ريثالا نبا لاق رمعل اهبهوف ءاريس ةلح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنل ىدهاو ملسا

 لها نيب فالخ الب ملسي مل هناف هيف اطلغف مالسالا اماو ناح“ ةحلاصملاو ةيدهلا

 [يقدشابلا



 نام هيف قبو هينصد ىلا داع 57 ةاللصلا ا هلع طا الت ْظ أ رعت ردكأ ناكو ريسلا

2 7٠٠6 

 ا نا ىرداللا 0 دو لاق نكمل صضقنأ اسارمصأ رم هادف 107 هز هرصاح ادلاخ

 لاّشو لادلا مغب ةءود ىلا داعو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ىلع مدقامل راك

 ١ هللا ىلد نادل طيقر ما ص ماشااو زيكا راهخلا كرو 2 ناد مضوي لدنلا ةمهود

 كدي يخل هل ماشلاىلا قارعلانم كلا راسازت هلقام مو ردكا ليو ماسو هيلع ىلا هت

 ا الا اهعج ءاراؤكدكا راخالا نيف تغفو ا (ةناوم كعاو هنانح ىف اهلك رومألا هذه

 ىلعىا (مالسلاو ةالصلا ب ةرذكأو هنا داع عقيسوا عقوام اهنمو هنادح ىف عقوأم اهني

 ؛ هب ريخا 30 ل ة.هتنموأ كم ىا (ىلا )ث مارملا ىنعلا نو ماقملا كلذىف هذع 54 ريخا م ف

 هلوقك مهلاوحا جانبك ىأ يلا مه اعؤا دولا ايفذ ىا 1 مهرارمسأ نعد اخ اد

 : هياورؤو ع لاو كاع ريذ موقل ف مال هنأ كلفت تندح له ةدايعلاب هأ فصو لدحرل

 لهانم سانلا ةلصاوم ىا مهتاصاومو ىناسلتلا لصا ىفو مهدهاشمو ىا مهتطاومو
 هلع اكقا ىلاو ىا (هنلع عاطا ١ ) ةاكلا مهااوخا ىلا نوعنصيام لقنو مالسالا 0 ١ ه 5 ١

 4 مهم رهظ مك مهئطاوت ةه> نم ئا ( هرفكو) مهنيباع# أ (نيقفاسملا رابؤللا نمر

 أ ماشلا روصق عتشزا ديرب لجحرلا اذه ىلا اورظنا هبدب نيب نورتاس مهو كوت ةوزغ

 مهنا دك خا كل لبا ره نزتنووا تكا الل نول مهلعاف تاهيه تاهيه اهوصحو

 ْ هللثأ لق ىلاعت هلوه مهذكو هللا مه وف رفسلا ضع ىلع انضعب رصقيل كرا ها

 ت1 ا ةييطاوقبز يدعي نمو ىا (هيفمهاوقو) نؤزهتست متتك هلوسرو هتاآو
 أ لاق ني> ىبا نب هللادع نيتفانملا سدرل عقوأم مار لا هءاقكا نم ىا (نينمؤملافو)

 | ودمر نيو دس سيال اكس يفرط قيضرخ فنا ير افواناكب
 هللا لوسر انو مالسالا خغيشو ميت ىب ديسب ابحر لاقف ركيىبا ديب ذخاف مكنع ءاهفسلا
 ناك ندري اونا دخا مث هللالوسرل هلامو هسفن لذابلا اغلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 هللا ل وسر | مع ناب احم لاقفىلع دس دخا م هللا نيد ىف قرافلا ىدع ى ديس أبحاسم

 4 5 0 00 تا هيلع ديوب كادي هلا 0 لاَقف 0 5 1 ف

 نع للم :َ 2 انا اولاق ءهتيطابش ىلا 15 31 انستا ا 4 5 اوقل اذاو

 ىا ا لوقل) نيقفاملا ىا ( مهضعل ناكز) هه (ةةقرلل) تاننالا  ن 0

 هدنع نكيملول هللاوذ) مالكلا اذه وحن نه ىا (تكسارل هلهاو مالسالا ىف نعط اذا هقيفر

 موب عقوأك ىهحلا راغص ىا (ءاعطبلا ةراح هتريخالا) ءايسشالا نم *ىش ىا (هربخت نه
 باتع لاقف نْدوِب نا. الالب ماو تيبلاىف مالسلاو ةالصلا 'هيلع ىنلا :لخد نيح ةكم أ

 هنا لعاول هّللاو اما ماشه نب ثراخلا لاقف اذه ععسامل هنا اديسا هللامركا دقا ديسا نبا
 لاوقاال نا.فسوا َلاَقف انذوه دؤسالا ثارغلا:اده ريغ دم د>و اما:ةياورىفو هتهرنال .قح

 (ل) 6# ىراقلاىلع و 656)



 كربخا لوقف انعم ناك دحا اذه ىلع علطا ام هللا لوسز كنا دهشن ثراحلاو بانع ْ

 رجلا ةفصب ) ةشئاعنع نيم اىف اك مالسلاو ةالصلا هيلع هرابخا نمو ىا (همالعاو) |
| 
 ا

 ظ

 (طشمىف) هرعت نوكنم ىا (هنوكو) دوهب نم ىا ( مصعالا نب ديبل هب هر ىذلا
 ةطاشمو ةح ةؤزعسن ىفو (ةقاشمو) هب طشمبام امهعتلو ثلثتو ةجملا نوكسو ميلا مضي
 مضبب (ةلخن علط فج ىف هطاشتما دنع رعشلانم طقسيام وهو ىنم؟ امهلوا مضب اهالكو

 ىنعمب اهو ةدحوملا بح ىوريو هقوف تلح ىذلا مافْعَو هياعووا ءافلا ديدشت و ميجلا

 سيلو ةلغأاك ةدحولل ءاتلا نا ىلع ةل وا علط ةفص نيت ( ركذ ) هلوقو اهلخاد وهو

 رثبف ىتلا) ركذاهت رحعشلاى ا (هناوإل ىجلدلالاوقانم مه وتباك لوهجوا مولعم ضام لعفب
 اكدما هليداغ ). قنرو ىتل نايس ةتيدملاب هورءازتلاةنؤكسو ةبجلا لاذلا خف (ناؤزذ
 ىوونلا هركذ جتا هنا ةبدتق نبا ىعداو عصا ملسمىف انو جم اهالكو ملسمف اذكناورا

 نغ ىا (لاقاك) ىمالا عقوف ىا (ناكف) ةفحسجاو ديدق نيب عضوف ءارلا لبق واولإب اماو
 (ةمالعاو) ةطاشمو طشميف هنوكنم ةئهلا ىا (ةفصلا كلت ىلع دجوو) رحسلا ربخ

 ءارلاو ةزمهلا متفِب (ةضرالا لكان ) ىرهزلا نع قهببلا هاوراك (اشيرق) هرابخانمو ىا

 ىت ىلع اهب ) اورصانتو اونواعت ىا ( اورهاظت ىتلا مهتفيحىفام ) بشحلا 0 0اا
 نابو ىا ( اهناو ) مهعمس بسن مهننبو مهني نمت مهتبارق ىا (مهمحر اهب اوعطقو مئاه

 كرتت ل اهما الاسم هتريسوف ايندلا ىبا نبا ىور دقو ( هلل مسا لك اهيف تا ) ةضرالا
 نيتباورلا ركذ دقو محر ةيعطق وا ٍيظ وا كرش نم ناكام اهبف ىتبو هتسحل الا هلل امسا اهيف

 روكذملاو ةياورلا باقف ضعب مهو عقووا ةددعت» ةيضقلا لعلو هتريسيف ىرمعيلا جلا وبا

 ىنسالا تعنلاب ىهدلا تاحتص ىلع ةيقاب ىنسحلا ءاعمالا هلل ناف ةياردل بسنالا وه لصالاىف

 114 راو ةميفل نااةشن ناك ناؤارتع وفا هللا مسا تسلل اهنوك نا راتخا ىبلحلا تيار

 الاو نكما امهم عمجيف عقو اذا ضراعتلا نا ىنخيالو ىهتنا ماشه نبا هركذ رخالاو
 ىرخاو ةبعكلا ىف ةدحاو تقلع لاه ناب روصت اذا ددعتلا ىلع لمح الاو حيف
 اهيفام ضعب لك !نم ىا (لاق اك ) ةفيحصلا ىا (اهودجوف ملعا ىلاعت هللاو مهدنع
 رافكل ) مالسلاو ةالصلا هيلع هتعنو ىا همالعا ىلع فطع « هفصوو )' اهيقاب ءاشاو

 أنم هب ىرسا ةليل ةحبصوف ىا 6 ءارسالا ربخىف هوبذك نيح سدقللا تبب شيرق
 صام ىلع مهل سدقملا تيب ىا (هايا هتمنو) ءاعسلا ىلا امهتنم ىصقالا دجحسملا ىلا مارحلا

 مهايا همالعاو ىا 6 مهمالعاو 2 هتفرعم قح هفرع نم عطق ا هق ع نم تمعن (

 عجر نيج ىا (هفيرطيف اهيلع سم ىتلا ) مهلبا ةلفاسقب يا نيعلا رسكب ©( معريعب )
 قروا المح ناو «اهاوصو تقوب) مهمالعا ىا (مهراذناو) هقبقحن ماقم ىلا هريسمنم
 «لاقاك هلك ) كلذ عقوف ىا (ناكفأل اهرغمىف سمشلا بيغت نا لبق اذك مويىف اهمدَهب
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 ها 376/ ق

 ( نوكت ىتلا ثداوحلانم هبربخا ل ام عمىا املا محو هيلع ىللاعت هللا ىلص هربخا اك ىا

 قاتم لل ةرراشلا نمز بقع عش ملو ىا لادلا مهل 00 تأت مو اه ما قالو دح وتس قا

 دال تامدقمأ اةيزهطام 0: ناوكتد مل [دكلدا ىلا نمار 6 نضع, ري ةجعانتم جر ان ازين

 نارمع ) دوادوبا هاور اه ىا © هلوقك )) هتامدقم ةخعنل ىفو حفتو ةددشملا لادلا رسسكب

 ( بري بار ) هتراما ىلع رافكلا ءاليتساب هترامع ةرثكى ا نيعلا مغب © سدقملا تيب
 ةمالعىا ( ةمحللا جورخ برثي بارخو )ل هتعامح فعضو ةفرمشملا ةنيدملا بارخ ببس ىا

 ىلوالا ءاطلاو فاقلا مهب © ةنيطنطسقلا ج* ةمهللا جورخو ) ةنتفلاو برحلا روهظ
 :ىمصلا فلا ىف 00 دز و ةنكاافنلس ءاوباه دش ىو ةفام نأ ىولطعلا 1 جفتو
 ةمالع يك دل ةاس لك مث مورلا كلفه راد ىهو ةددشم ةداي زي ىزوس !! ةءاوز قو

 كلاغا ةبليءاهلخو 0 يديد ةقططمت)7يراعلا ةيناب ف نيج ةقيحنب
 نوللا قدحو اهفدح عمو اهديدشت عمو ةريخالا ءايلا فيف# عم اهيحو ا٠ابالا ءاطلا 5

 ناقعوا.رصعنمزىف كلذ ناك ليقفال ما تحتتا له اوفلتخا 6 لاح نكي :ةمؤعجم |فااقلاو

 ( ةعاسللا طارشا نءو 2 لاهطإب معا ىلاعت هللاو لاجدلا مايق عم جفتسس امناانلب ال ليقَو
 5 عفرين ا ةعاسلا طارشا نم نا ا كا 00- ه.هب نيحاام ىللااو:ىا

 ميقلا ةايحأ نيس نوي ىح ءاسأ تو لاير لو ياو ليلا

 نا 7 0 ا ار ا

 نم سمثلا عولطو ةبادلاو لاجدلاو ناخدلا رك ذفتايآ رسثع اهلبق اورتىتح ةعاسلا موقت

 قرمثمللا افسح تافودسخ' ةثالثو جوجأمو يقلل مص نبا ىسع لوزنو امرغم

 سانلا درطت نِيلانم جرت ران كلذ رخآ و برعلا ةريزج افسخو برغلاب افسخو

 3 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص 01 نمو ىا ( رشحلاو ىيعللا ك5 ( مه رمش ىلا

 ءالعلا نع ىوونلا ىكحام عماو ةقرقتلانم ةمايقلا لبق عشبام ام! دارملاف ةعاسلا طا رشاىف

 تايآ عم هركذ ليلدب توملاىا قءصلا ةختن ىلوالاةخفنلا ىلق ايندلاىف اهطارششا ىخآ نان

 ثيدح فاك مهعم ليقتو مهعم تبت رانلا مهتيَق رسشحمو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو اهلولح

 ريغل ىلع ناك او نيهازر نيبغار قئازظ ثالث ىلع ماتشلا ىلا ءانخا نا سادلا رش لسم

 اولاق ثيح مهعم ليقت رانلا مهتيقب رشحو ريعب ىلع ةرسشعو ربعا ىلع ةعيراو ريعب ىلع ةثالثو

 دعب ام اماو اوسما ثدح مهعم ىسدكو ااوكصا [ثاح مهعم جي ابواب وباب ثيح مهعم تدنو

 دورام ىلع وهلب اهنلع تقاعتلاو لبالا توكر نم ةفصلا هذه فالخ ىلعف روبقلانم مهثعب

 دعب ريشنلاو ىِطدلا لصا ىف عقوو اذه نودوعت 5 ادب اكالرغ ةارع ةافح مهنوكنم
 قباطم ريغ ةغل هلا عم ماقملا بسانبال هلا و و هانفاام ةداعا وهو ثعبلاب هرسفو رشحلا

 رسشنلا ده“ اةلعلا ناووملا ةزيكامملا ةضحزسشلا لا لدم الاب فراس ك قام! اها ؤتكلا و. مالرإل
 قرش مثالوا قالا عمجم هلال رشنلا لبق رشا ناف ةءابقلا موب فالخم ةعاسلا تامالعفف |

 1... 611 3 07 قال ل شل ن1



 سمتا .7٠ 1م
 و ب 1 0 م سم يس سمس بس سس ب مم سمسم

 (راربالا رابخاو ) ريعسلاف قيرفو ةنلاف قبرف هلوش ىلاعتو هناحس هنع ربخا اك مهني

 ,مث”و هيلع ىلاعت هللاىلد هلوقل اليصفتو المع مهرسب اب مهرابخا ركذوىا رابوا رب عمح

 نطخالو تمس نذاالو تأر نيعالام نيطاصلا ىداسل تددعا ىلاعتو هناكس هللا نع ارامخا
 هلوقك مهءوسباع ىا مهراخاو رفاكو قساف نم رجاف عج 6( ران ايفلاو ) ريشب بلق ىلع

 ةئْطاو ) قدصو هللاقتانمالا اراغ نوئعبب مايقااموي راهتلا نا مثسو هيلع ىلاعت قا كبل

 ضوحلاَو نازيملانم اهفتاوم ركذو ىا. 6 ةءانقلا تاصرعو )ل اهركذ نمو ىا © راثلاو

 تدرا ناو اذه ةمانقلا تاضرع نعرانلاو ةؤلا ريخأت بسنالاناكو اهربغو طارصلاو
 نودبلاب ىعسملا ىطوي.سلا نيدلا لالج انخئاشم خش باتكب كيلعف ةلماىف كلذ ليصفت
 كنز بلال كنقلا "وعلا كا ققسفلا انه كنس: ) غران الا هلا وحال اف ةرفاسلا
 لضفلاىف هلاكنمه لصفلا اذه ىنك ىنملاو كيسح ىا مهرد كيس مهلوق ىف اك

 ادحوتم ىا 6« هذحو ءازخا ىلع لّكشت ) ادرفنم ارتفد ىا 6 ادرفم اناوند نوكينا )
 ةينغ ىا 6 ةيافك اهانركذ ىتلا ثيداحالا تكتنم هيلا انرشا اهثو ) .هريغ ىلا مضنه ريغ

 ةنسلا باكا بتك نم ىا © ةئالا دنعو ) ةياور ىا يلا ئيلغو و ءد هل نأ

 ةياهنلاو ةبادلاىف ةيادهلاب ىا 6 قيفوتلا ىلو دوال

 ه5 لصف رز
 هللاةيافك و ىا © هاذا نم هتيافكو سانلا نه ) هتباحو هتباقوىف ىا © هل ىلاعت هللاةعصعىف )

 6 سانلا نو كمصعل هنلاو ىلاعت هللالاق ) هاذا نه ةيافكو ىوربو هاداعنمم هاذا نم رش هايا

 ١ ىأرع ىا ( اننيعاكناف كبر مكمل ربصاو ىلاعت هللالاقو ) مهنع كيفكيو مهنم كعاع ىا
 هللاسيلالاقو ) اهريعتىف ةفلا.هوا اهريعتل ةيسانم نيعلا عحو انظفح ىف ىعرصو انم

 6 نيكرشملا هءادعا ادمم فاكب لبق ) ةيافكلا تايثاىف ةغلامم ىفنلا راكتاىفو © هدبع فاكب

 [نولوَ اونا نكرشان أ طدي لشن الا ةلاويبملا وا! لكءالا درفلا تكس الاف
 لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا ىور دقو اهايا, كسعتل ءوس انتهلا كيرتعي نا ىاخم انا

 اهل نا دلاخ اي اهكرذحا ىنا امتداس هل لاقف اه ميك. ضاربلا ىلا ديلولا نبدلاخ ثعإ

 كنوفوخو دق يفاكوشا لولا ول نفءاهغا مشهف دلاخ اهيلا دممث 'ئىش اهل موال ةدش

 عال. ىنعم ىف ىا 4 او ) 211 رضو عش ىلع ردهال ام ىا هيود نم نيدلاب

 نوكتف هريغ ىقاكالو هفاك لب دم ىلع ةءافكلا رصش لوقلا ىا (اذه ريغ )

 يو اء طايل ناو تن ارعتلا يقاجسكلاو..ةززجب ةءاوق سآت, ونوأ نانعلا .ةنايشألا
 دقو 6 ةيالا اورفك نيذلا كب ركمذاو لاقو نيئزهتسملا كانيفكانا لاقو ) عما
 ةيبسل' وج رنات (ليكييكيدجست## ليش رور اكللق رنا (8اةيدقزوزاعاعمب : ينعي اهو اهانمب قيس

 وهدا نعمل ( 3 وعلا عونا كنه سلا ؛قضاقلا انريخا ل :كابحالاو لاوقالاب ىا ملعلا

 : نا



 ه5 7/6
 هروب وكم سسسوو جور جبرسسسوسس سس ووو سوووو ووجع همس وجو ابر سس بوس سس بسسس سس سمس سس سس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسببسس» سمسم

 مغتو ميملا جل ( ىرفاعملا هللادبع نب دمت ركبوبا ظفاحلا هيقفلاو هيلع ىئءارشب ) ةركس نبا
 هتقبطو ىسدقملا مهاربا نب رصن عم ىبرعلا ناب فورعملا وهو ىليبشالا وه ءافلا رسكو

 ساف باس هّباد ىلع وهو ةئامسمح و نيعيراو ثالث ةنس ساش قوت ةعاص هنع ىورو

 وهوريغصتلاب © نيسأاوبا انثدحرل اهالكىا ( الاق ) امولظم اديهش تاق امسىس ناكدقو

 | فورءملاوهو 2 ىدادغلا ىلعيوبا انندح (ْ رابطادبع ن كراملاوهو 4 قريصلا و باوضصلا ظ

 أ ساملاوباانثدح رث ةنك اسزونام2: محلا ونيسلا رسكب( ىهنس'ا ىلع وياانثدح )ةرخلا جوز نبا

 نيد.عانثدح ل عمالابحاص وهو ةخعس ىفاك ىذمرتلاىا 6 ظفاطاىسعوبا انثدح ىزورملا

 0 مس ىدزالا ىا 6 ميهاربا نب ماسم ان ) ةفاضا ريغ نم اذهنا مدقتو ريغصتلاب ( درح

 | وه.( دنص»ن تازالازانث ).ئقاذلاوبدواذ وباو# ضواخيلا هنع_لعاؤر ةاريغو كزابملا
 | ىراخلا هيدهشتساو ملسم هل جرخا ىنولا تباث نع ىور ىرصبلا ىدايالا ةمادقوبا

 هنعو ريزعتملا نب ديزيو ليفطلا ىلا نع ىور ءارلا 27 مهلا مقل ) ىريرألا كيعس نع 0غ

 ١ رذىلاو رمت نع ىوريىرصبلا ىليةءااوه (قينشب هللادتع نعرلا ,نواراه.نء دئازيو ةلاش

 ( ةثئاعنع ]ل هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع لمحت َهَقث دا لاق بوباو ةدانق هنعو راكلاو

 1 هللا دنع نع ىربي را دعس نع دنع نإ ثرالا نع ريسفتلا ف ىذمرتلا هحرخا ىلخلا لاق

 (سرحي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك ثلاق ) ةعئاع اوركذيلولاق قيقش نأا
 6 سانلا نم كمصعي هللاو بالا هذه تازن ىت> )ل ءادعالا نم ظفحم ىا لوهجما ةغيصب

 أ 6 ةبقلانم هسأر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرخاف ل كايا مهلتقنم كسر ىا

 ىلا < اوفرصنا ساللا اا مهل لاف رث برعلا تودنم ريدتسم مايا نم ريغص تدب ىه

 ٍ م 6 نقف فاك لح وزع ىبر ىنعتك دقف ( مكلاح ىلع انينوكأو مكلاحر ْ

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نا ىودو :)؛ىل ةطاساو .نيغ رفا قادغا» دك ف ىظفاتو

 6 اهتحتإل ميرتسي ىا ىفاقلا رسسكو ءايلا عتب ( ليش ةرجش هباعصا هلراتخا الزنم لزن اذا ناك

 5 فتاهلا رعش هنمو نولثاق مهوا ىلاعت هلوق هنمو راهنلا فصن مون ىهو ةلوايقلان

 ةندملا ىلا ةزوفلا اني هيث

 دعم ما ىتيح الاق نيقيفر * هتاز> ريخ سانلا بر هللا ىزج 6

 اهل عا ( ادا عا رفات ل: !ةرييطلا ل هج اواناللا فر[ ىو ةنتاطدسم ايباتجسالا
 نإارعإلا اماو مالسسلا هيلع و هاما ريعغلا ميمو مدن نم هلس:ىا ( هفس:طرتغاف)
 مح ةزمسأ ىفو 6 تدعراف  كنم ىنعنع هللا ىا © هللا لاقف ىنم كمنع نه لاق مث )

 نغعذلا نم ةممحح* لاذب ترعذف ىوربو تدعتراف ةخسأ ىفو امهيف. لوعفملل ءانيلاب تدعرف

 ةب رطضم ةكردخو ةدعر هّتساصا ىا )ع ىبارعالادب ) هلوق الا ةواتقما مئالبال نك عزفلا وهو

 : يشأ إد بزيطاو )هلل عقر كقيقلا بطة شو يطل نانلا 07 قولا ل
 سانلا نه :كمصعي دّيلاو ةيآ ىا « ةب الا تازنف ) هوحنو امد ىا ( هغامد لاس ىت> ةروعشلا
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 مي 7٠١

 اهلثم ىا 6 ةصقلا هذه تيوردقو ) ةياردلا بابرا دنع فورعم ريفف ةدايزلا نم ءاورامو

 لمهبو ةثلثم مرخا لعوف 6 ثراخلا نب ثروغ ناو ) هريغو ىراخعلل ىا ( يملا ىف
 ىلاعت هللا ىلص ىنلا بعصو ملسا هنا مدقتو ىرخالا ةياورلاىفاك ارفصمو اريكم معإو هلوا

 هذه بحاص ) ىناسلتلا ءركذ ةلمهم هنيعو لواهكل واعف روثعد هنا ىورو ملسو هيلع
 دنعنم مكنت لاقو هموق ىلا عجرف هنع افع ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص ىنلا ناو ةصقلا

 ( اهنا ةياكحلا هذه لثم ) ىكح دقو ىلوالا هو ةخسن ىفو(تيكح دقو سانااريخ

 هتحاح ءاضقل ) ةيلاح ةلمح (هباكا نم درفنا دقو ردب مون هلترجح ) اهناو ةخضسن ىفو

 كعنمب نم هلوق لثم ىا ( هلثم ) مولءملاو لوهجملا ةغصب ( ركذو نيقث انلانم لجر هعش

 قحسانا ةريس ىفاكى ا 6( ىوردقو ) ائساخ للا هدر :1ا هفيس طرتخا هنا ن٠ حام لثموا

 اهلثم ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل ىا 1 هلعقو هنا ) هللادبع نن راح نع الودوم ىريكلا

 اهل لاهو مهرايدنم فورعم عضوم نيتحمتل ( سما ىذب )ل ةلدق نيتحنب ( نافطغ ةوزغفف
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هلمعتسا موتكم ما نب هللادبع ذئنيح ةنيدملا ىلوو اضيا دحتن ةوزغ

 ( ثرالا نبا ) مضلاب ( روثعد هسا لجر عم )ل مهلابراحم اهيلا جر نيح اهلع ملسو هيلع
 ثروغ هنا هشالا هديرحمىف ىهذلا لوق هديؤيو دحاو نريخلانا ىهاظلاو ىنافطغلا ىا

 (هموق ىلا عجر الث ملسا )هيلا راشملاى!6لجرلاناو) ثريوغىوربو ىزاجلالاقوث راها نا
 هواضا ىا هووغا ةخع“ ىفو اذه هلعف ىلع هودحو هومزلا ىا ءاغالانم 6« هورغا نذلا

 507 هلاولاق ) ةضرتعم ةاح 1 مهعجما و ] مهسير ىا( ميش لحرلاى ا (ناكو)

 كنا لالاو ىا 6 كنكما دقو ) ةعاجللا راهظاو ةردقلا ىوعد نم ىا 6 لوقت
 ىردص ىف عفد ليوط ضبا لجر ىلا ترظن ىلا لاف ) هيف كتفلا نم تنكمتدق

 كلمنا تف رعفر) ىدب نم ىا © فيشلا طنقسو ) ىرهظ ىلإ ةنعس ىفو © ىرهظل تمقؤف

 اوطسب نا موق مهذا مكلعسا تمن اوركذا اونمآ نيذلا اهيأاي تازن هيفو لبق تلساو
 هللااهعنف ىا ( مكتع مهيدبا فكف ) اكالهاو اكتف اهودمي نا اودصق ىا ( مه.دبا مكلا

 نكرسملا نآ.ةاوريفونّوُنموملا لكوتلف هللا لعَو هللا اواو اهمامت 6 ةي الا ) مكيلا دمنا
 اومدنق اعيمجح رهظلا اولصدق نافسعب هءاحاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اوار

 ةالص تلزنف رصعلا ةالص ىلا اوءاقذا العف مهم اوعقوب نا اومهو هيلع اوكا اوناكال نا

 ملهض ردي ةيئرإلا اناكا“ةبلروأ .ةلطبوق ىلا ملل :ةيلط ىلا منا هنأ لص 1 لفوا(فوقعا

 عرئمعطن نيلحا .مساقلا ابااي من اولاقف نيرفاكا هن ١ امتي لبا نةوربع [نمهلتق نينو" ةءد

 اهح :راماروجطعا بش ليش - قن) قرت يت هلش .اومهف ةفصوف شلك كضرقو

 ىباطخلا ةياور ىفو:) نيملاس مهدنعنم اجرح لئربح هريخاف هدب هللا كسماف.هيلع

 ىورو ىازاوللا هعتو ىباخلا هراتخاو ارغصم ثريوغ ةخف ىفو ( ثراحلان: ثروغنا

 ةمجيلاوا ةزمهملا نيفلا, وهأ كشلا ىلع ىبراحلا ثرالا نت ثريوغ وا ثروغ نا ىناطحلا

 ( .كشرملو )



 هيأ 7١ زم

 هدروا م رغصم ريغ ةمجيلاب.ثروغنا ىزملا ظفاحلا هركدام روهشملاو ريغصتلاف كشنملو
 ا عابح ولاوا نأ رسسكو ميلا مضب «يعا) ملعا ىلاعتو هناعس هللاو مدقت اه فذصملا
 ةلفغو ةرغ ىلع ذخأي ىا اضيا فلا ىحو مضتو ةقوفلا ءانلا رسكب (كتفب نا دادا)
 ىلاعت هللا لص ىلا ىا (اريهبسالا ): 1 هلتْش ىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبالاب ) اشطاب

 هفيسسرل الا ا ةنحتلاو ةمهملا داضلاب (ايضتنم ةساؤ ىلع مئاق وهو الا ) هب ١ ملسو هيلع

 ىنمموا ةئادشا نمو طقسوا بلقنا ىا (ههجو نم بكتاف تْئش امب هينفك | مهللا لاقف

 ةحوتفم مال ديدشتو ءاز مضب (ةخلز نم)ل هيلع ىا ههحول بك اذ ىملدلا لصافو ىلع
 نيب ) ةلل) لجانم ىا ةففخم هيناثررسكو هلوا مضب (اهخلزإل ةددشم لبقو ةمجمس ءاحن
 كرخحتبال ثيحن ىا (رهظلا عجو ةطزلاو هدب نم هفيسإل طقسو جرف ىا «ردنو هيفتك [|

 ثروع ةصق ىا ( ةتصقفف لقو ) :قلذلا 25 ّزلا نم ماللا فرقت ىوررو هندش ند ْ

 وهو ملسو ه.لع ىلاعت للاىيص ىلا لأ هنأ عاام وهو أخا عوننم ر ركذامىا (اذه ريغ

 هاطعاف كفيس ىنرا دمحاي لاقذ ةضش .ىلحي ناكو ماشه نا لاق هفسس دإَقتم مالسلا هيلع

 ىلا ةرمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلا ةرمم رظنبو فيسلا زب لجرلا لدا

 ملسو هيلع لاعت هللا ىلص هللا لوسر باكا هددهتف هللالاق دمعاي ىنه كعنمينم لاقف فقسلا
 مهضعل ركذو ىا لوهجلا ةغصن#( ركذو ) ةب اخو ا ىضمو فيسلا ماشف

 تازن) ثروغىف ىا ( هيف نا ) ىباطخلا كذا قادلفالا ,ةسمر *اكك* قئليذلا») نذفأ ىو
 ىنلاناك لبقو ) تقبسام ىا 6 ةياالا موق مهذا مكيلع هللاتمعن اوركدا اونما نيذلا اهمأاي
 6ةب الامذه تلزئالف) هولذخيوا هولتقب نانم ىا (اشيرق فام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لاقام ىلوا امهنيب عمإجا نم انرتخا امو سانلا نم كمصعب هللاو ىلاعت هلوقنم اهوحنو ىا
 ةءانكوا هافق ىلع دقر ىا ال باوح © قلتسا ) كمصعب هللاووا هب 1 ىحدلا

 ىبر نافذ ىنرصنيلف ءاش نموا ( ىنذخيلف ءاشنم لاق مث ) هاذا نم ىذانم حارت-انع
 ىلذؤلف ىنملاوا رفكلف ءاشنمو نمؤيلف ا ىلاعت هلوق وحن ديدهتلل سمالاذ ىناذخم ال
 ةلامح تناك لاق دضصح نب دع ركذو) زيججتلل صالاف كلذ ىلع ردشال هناف ىناتقيلف ىا

 ىلاعت هللا ىلص ىبلا مع بهلىبا ةجوز برح نب نايفس ىلا تخا ءاروعلا ىهو (بطملا
 ةملكلا رخآ ىفو نيعلارسكب (هاضعلا عضت) لهجىبا تخا ماشه تنب لبقو ملنسو هيلع
 ىلع فحتدقو اهكوش ىءرت ربدقتلا لعاو كوش تاذ ماظع راجشا ىهو الصوو افقو ءاه

 ىئاوحلاو ةدقعملا لوصالا ىف ا فلاخم وهو نيتمجساداضلاو نيغلا جل طبض ثيح ىلحلا
 ١ ناندترعك نازل هزه: كوالا" هدفك كا زلاب قملو ةلفابح ما( ين عوج ةاخلا
 ةديدش ةرارح هر رجم هنا ءاضم ىف 7 مهضعل نا م - ةدقوتملا رانلا ه ةرهخا

 لاوقالا دحا. ىلع بطحلا ةلامح تيم اذلو كولا عضت دف ريسفتلا لها لاق دقو

 ىلع ملعا ىلاعت هللاو امهنيب عمجم تناكوا ىرذا نظاف .ةارشا كوالا كنت قتاك ءاهلئلإ



 امذبو هءلع ناعما هللاىلص هللال وسر ناكو 416 هكلسؤا نامل هللا ىلص هللالوسر اقيو 1

 ىنعع اهو مث ىورو مالف 4 وف ناوكتل دله 64 2 4 ىلها ايثكاهاطب ان : كف ) اهذع ىشع

 هاورو بطلا ةلا“نع ىا (اهنع ق#“| نبا ركذو) ام ررضتيمل ثنح الئاس المر 71

 ىا ( امنا ) امهنع ىلاعت هللا ىضر ركبىبا تنب ءامسا نع متاح ىبا نباو ىتهيبلاو ىلعي وبا

 غابو ىا ( اهركذ ور بن وة ىفديزو 6 بها نا ادن تدن لوزن اهغابامل 72 بطلا ةلامح

 اهدج ىف باطاةلاح هتارماو هلوش ىا (مذلا نم اهجوز عم هللا اهركذام) اهانا هللاركد

 همءو روسملا و سلاح وهو ملسو هياع نياق امنيا 1 هانا وجبر ,قتا), ديم نه: ليغ

 تفقوالث ) فكلا الم 1 م ءار اهدعب ءاهلا نوكسو ءافلا رممكب رهف اهديىفو ركبوا

 هللا ذخاو ركنا الا ) تاداعتنوا ا باوج ( رمل ) امهمناكمنم اسرق ىا (امهيلع

 كيحاص نبا ركب اناي تلاقف مالسلاو ةالصلا هيلع هيدننع) هيحو هفرص ىا (اهريصم

 تبرضل ) هتفداصولوا ارضاح ىا (هتدحوول هللاو ) ىنهذب ىا (ىنوي#©! هنا ىنغلب دقف
 ناورم دلاو © ضصاعلا ىلا ن مكحلا ن ا ةماخ تع>رف هش ىا © هافرهفلا اذه |

 قاربطلاو لئالدلا ف يعن ونا ىور دقو جم 1ايام ماسا نافع نب ناثع مع مكلا نأ

 ناب لص: نينلا ىلع) نافكلا نم اريثعم انا انمّتحا ىا (اندعاوت لاق) هنع دج دنس

 ىا (ءانبأر اذا ىتحا) رارصالا اذه رساو راتخلا ىنلا لتق ىلع ىا (ملسو هيلع ىلاعت
 ائاأ (يقماهتيب قب هنابانتظام.) ايار و نم .اهظع .اًنؤص ىإ 6 انفاختباتوص:انمعم ) عضومىف

 ىجدلا لصاىف عقوو قب لوصالاىف اذكه ايح ىا «دحا ) ةكم انه اء دارملاو اهضراب

 انظ ىنالا لب ىتنع سيلف ىتلا- فرح هب مل ناو نظلا لاق ثيح فسعت لب فلكتف قرم

 ولا يع اذني اع لذا: ةبايثذ نهود !ةباقيتسإ قل مل .هنإ شط .يارةاققلا ىه

 انهشاام ىا ؟انقفااش) اننظاملوهو انعام عزف ن٠ىا (انيلعايشغم) انطقسىا (انقوف)

 ىضم ىا © هلها ىلا عجرو) اهنم مالسلاو ةالصلا هيلع غرف ىا ( هتالص ىضق ىتح)

 انلاخ ىا (كحأر اذا 5-5 هل ندصاق ىا (اًيبح ىرخا ةلل اندعاوت مو ةمسل فاك

 ١ لات اةيقيرب تر راعي كون رضياوا_.[1ةههج جدا دولز عنضفلا قءاكلل اكمل

 .ىودعءلا مئاغ نب ةشذع- نب هللادبع وه عفرلاب ( ةشذح نب مهجوبأو انا 7 رسم نعد

 تناكو امظعم شي رقىف امدقم ناكو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلا بحصو حملا ماع ماع ملا

 تامعدق لاق مث اهيف لمعت ريزلا نبا اهاس نيح ةعكلا ناش كردا دقو ةدش هيشىفو هنف

 بحاص وهو ناف خش ةوَس مالسالاىفو عفاي مالغ ةوَش ةيلهاجلاىف ةرم نيتىع 5171

 ( ماشو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لا لق) ةلفغ لاح ىلايالا نم ىا (ةلل) ةيناجنالا

 ها : قيبفبتل ىا ( هلزنم انكقنا) 0 ةزحسل ىف م ىلع وهو ضفاخلا عزت ىلع بصناإ

 آرقو) ةءارقلا أدشا ىا 6( خفاف ) هتوصل ىا هل (نمىستف ةزيسن ىفو انوص ىا 6 هل اًيسش)

 اهتيقح فرعتو اهيف رومالا ققحيو اهئ تباثلا اهعوةو بجحاولا ةعاسلا ىا (ةقاحلا

 ( ةباحلاام )

 م“ *“*»#١*# 2 2222222 سريري يبي اا ايا اابلبسملجا



 م قلت -

 | اهنأشل اًميِحتلا رعضملا عضوم رهظملا عضؤف نك ئن قاع ميقا تك ةنالق)

 | سفنوا ءاقبوا ةيقن نه مهل ىرتام ىا ( ةبقإ نه مها ىرت لهف ىلا ) اهلوهل اهظعتو
 | مهحوبا برضف )ث نايبلا ىلا جاتحمال امم هري_سفتو نا رقلانم مولعم امن امو ةِقإ

 001111111 2 نه ما ( نا ) نغ لافت و ل

 | هضقلا ىا 20 4 ىنكال 1 هيفو ندراش ىا 14 نيب راه 0 امالك ابهذ ىا

 اا ول قبلا ناد ودور هنالك سا ىلا ثيل اناء لت فلفو

 ةهظفا# ءادعالا رمعب دخا ليسق نمو ىا 5# مدهام ىلع مهج ىلا ماللسأ نم اكو

 ةءامكلاو) ةءاقلا ةيدقلا نفر قرنان ريتك دوما ميقا 13 ءاحألا دانت

 أ 6 تمقحاو ) ملسصو هيلع ىلاعت هللاىبص ىلا اوفو ىا ( شي رق هتفاخاام دنع ةماتلا

 ظ هولتقل ةلل هوراد ىا ةرخلا ديت ( هوو هلق ىلع 0 تمزع ىا تعءمحاو ةزعسل ىفو

 | مالسلاهيلع هنع قهيبلاو قححسا نبا هاور اك( هتبب نم مهياع جرح 000

 || © بارتلارذو ) هتيؤر نع اهب ىا © مهراصبا ىلع هللاب ريض دقو مهسؤر ىلع ماقف )
 أ ةئسأ ىفو ةئام اوناكو قلل لي 2 ا ا وارد ةيحماولاد

 ريغ نم ضاخو احن ىا. © مهنم ٍصاخو ل في رحتو نحت وهو ةزمهف ءاّرلا,فيفختب

 هتمداخ ةيرام اهع“ا ةيراح هل تأطاط تيللا رهظ ن٠ جرذ هنا ةءاور ىفو 'ءىُد هسدي نا

 هئمو ىا © هتبامحو )) هرهطظ نه تدلل ىذلا رادخلا روست ىت> مالسااو ةالصلا هيلع

 لاقو نيردصملا دحاب قلعتم © راغااىف ركبىبالو هل ىا 6 مهتؤد نع ا و

 كرولا اها لا مام ىلإ كيفك وهز رايك اف مرو رن نر ل
 دافابب وسلا قاكر تنادع ( توكسلاو نو ل هكا اهلارت نادك نبل تاي الام هلا

 ( فلخ نبةيما لاق ىتح ال ةكمةني ليح روث راق وهو راغلاباب ىلع ىا ( هيلع جن ىذلا )
 أ ىلع راخالا ةغيصب ( راغلا لخدن )) هءاغتا ىا © اولاق نيح ل ارفاك تام نمت وهو

 6( هيف مكبرا ام ل ايفخم هيف نوكي نا ءاحر ىارما لعف لخدا ىورو ماهفتسالا ريدقت

 هديلعو ) راغلايف مكل وخدلةيعادلا مكتجاح ءوث ىا ةيما لوقم وهو ءارلاو ةزمهلا جفب

 ( دمع دجوي نا لبق هلا )ل نظا 'ىث ىا اهو ةزمما مب 6 ىراام توبكتعلا جمل نو
 ةزذسأ ىفو دمحم دلوب نا لبق نمالا وه نا ةخخ“أ ىفو راسغا| باب ىلع دو>وم وا نئاك ىا

 آلا لاملاو راغلاىف هلا ةنظملا هبسشو ةببرلاىف مكعقوا ئش ىأ ىا مكيراام لدب مكبارام
 | فهكلا ىف بن وهو © راغلا ف ىلع ناتمامح )/ تطقسىا نيعلاىورو .ءافلا, © تفقوو )

 ىا « ماملا كانه تناكالل دحا هيف ناكول ) مهضعإ وا مهلك ىا © شيرق تلاقف )
 ناتهشلا 1ؤراام طاش ةئاع تست كلذ نقرا( ةيصقوا) نال لع ةيزدنإ ناك
 ( ةرجهلا نيح ) ةمجم*« نيشو ميح مضب © مشعج نب كلام نب ةقارس عم ]) ءاربلا نع
 | ىلا قس ىف ىا 6« هيف شيرق تلعج دقو ال رسمكبو جف ىناسلتلا لاقو ءاهلا رسمكب



 ْ الزعل م ارزنالا كنب جن اء ةلاعحوا م عج ( لئاءلا ) اهذخا ىف دفا ( ركىباىفو )

 كلذ ىلهسلا نيعدقو ريدتف ردصلا ب و مسالا مفلاب لعجلاو الوقوا العف “ىث

 | 6 هب رذناف ) مسو هيلع ىلاعت هللاىلص ادمم مهيلع درب نمل ةقان ةئثام شي رق تلذب لاقف
 | هنسدملا ىلا ار>اهم محو هيلع ىلاعت هللاىلص ههحوّس ةقارس ملعاف ىا لوعفملا ءانس ىلع

 ظ مضل ( برقاذا ىتح ) هقحلا نا ءاحر هعنت ىا ةقوفلا ديدشتب ( هعمتاو هسرف 57 (

 | رشلاراثا نم هلع ىازان' قا مثعو هيلع ىلاعت هللاىلص ىتلا هيلع اعد هنم ) اذ ىا ءارلا

 مقا كام 97(ىقاازالا ىف كانو "تم اَغ المخمل اخ 2-10 رضلا مهوتو

 ظ نيت مز عمج ( مالزالاب مس ةتساو ) اهنع لزنف وا طقسف ىا 6« اهنعر و هسرف ماو )

 ظ رخالا ىلعو لهفا اهدحا ىلع بتكي ناك لصنالو ام شيرال ماهم هو حيف مشن وا

 | لا ةلؤق مس ىفءاك ةندكسا] دع 'ةمكلا !لخاد اهل 365 لفغ 'اهنغاو لمقأل

 جرخا مهم هل ضرع اذاف هتبعحوا هعاتمىف اهعضي مهضعب ناكو مالزالاب | وىصتسا ناو
 | ليقو لمعلا داعا لففلا جرخ ناو لعفنا لعفت الوا لعف لعفا هل جرح ناف امس اهنم

 ءوثال لفغ ثلاثلاو ىبر قاهن ىناثلا ىلعو ىبز ىنرما دحاولا ىلع بوتكملا ناك
 | لصاو فرعا لوالاو كلذل اه نويرضي اوناك ضي ىدح مالزالا نا ليو هيلع

 هزيمت ةفرعم بلطو هيهنو هما نم هل هللامسقام جارخال اه برض مسقتسا ىنعم
 همعز ىلع ءانب هلكاذهو هنع فنك هركيام هل جرخ وا هلق بحيام هل جرخ نا هنوكب

 نكرم ) لاملا كلت نع تفتلاام اذه عم لاف لك ىلعو لافلانم ىا « ركام هجرت )
 ( تفتلبال ) ىنلا ىا ( وهو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا ةءارق عمس ىتح ائدو هسرف

 ىلانعت هللا ىلص ىبالا ىلا وا هيناوج ىلاوا ةقارس ىلا يا © تقتلي ركبوباو ) اقلطمؤا هيلا ىأ
 انيلط نم انتحل ىا لوهجملا ةغيصب 6 انيتا مثسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلل لاقو ل ملسو هيلع

 انتيعمو انرصان ىا 6 انعم هللانا نزحنال لاقف ) ءانعلا انءاحو ءالسلا اناثآوا انوقحل وا
 ركب ىبالو ةماع سانلل لجتب هللانا نم دزوام ىلا ءاما ةيقو ايلا ثرلا برقنم ةصاخ ةعموا
 (اهرخزف اهنعرخو اهتكرولا ) ىرخا ةمىا6 ةيناث ) هسرفمئاوقىا ( تخاسف )ل ةصاخ

 ( ناخدلا لثم اهئئاوقلو ) تيئوو تماقف ىا ©تضهنف )ل اهرمنو اهيلع حاص ىا |
 | نيصاعو قيدصلاو ىبنلاىا ( مهادانف ) عقترملا رابغلا ران نم ىا ددشتو ءاذلا فيفختب

 ( اناما ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا هل بتكف ) هبلطب ىا ( نامالاب ) ركبوا لون اةزاهق

 دوسا ناكءايلا نوكسو اهلا متو ءافلا مشب © ةريهف نتا هتك ) هلوقل هتباتكب سما ىا

 هتنقد ةككالملا نا اوأرف دجوي مف نفديل نيقاؤأ ةنودسااغس لالطن ساذف ان ذعار م) واو

 وه مدقتام مث .قرالا ىلا نب قرالا زاد مالسلا هيلع لخدينا لبق مسا 5 ميدق وهو

 ناكوأ هقتعاف لسا ام دقب هللادنَغ نب. :لتسفطلا نم ركبوبا هارتشا -ىاسلتلا لاو عحصاف
 ركبىباو لثسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر ىلع اء جورب مث روث لج ىف مثفلا ىعرب

 ( رادلا ىف )



 هت 7/16 م

 ليفطلا نب صاع هلتقو ادحاو | ردب دهشو اخاه نيخةلدملا ىلا ا ههقش و ناكوا ناقل ف
 للقو) ةنءطلا نم جرخ ارون 577 ةريهف ننا تنعط نيح لاق هنا هنع ىورب ةنوعم رب موي

 الا ةقارهس ضرب ماف الوا هب ك1 صاع ناب عجو ركوب هبتك.نا ةريسلاىف لقنو .ىا ( ركبوا

 ةالصلا هيلع هنأت كو ىلملالق هالوم اصاع ناو شيرق ىف ةفورءملا هتدايسل لكباا 53

 مالسلا هيلع هباتكل ةمزالم مهرزكاو ةعبرالا ءافاخلا مهنمو ارش نوعيراو فين مالسلاو

 ليس ةلافطلاا قل دعيارقس كاوا ركن حفلا دعير نايفسا ىف! قنباةيواغإل ضو كيلث نإ دياز

 ةقارسس ىا 6 مهربخاو ا ملعا ىلامت هللاو هريغ ٍبتك امناو ىحولا بتكيمل ةيواعم لبقو
 ىنلا هصاو )ل امهف 5305 ناعما نسرق اراغك ل4 نابغالا الخلا ىا 6« رابخالاب )

 همقانبأ لي( 5 قمل ) ارو نم اقلب نم ىا © ادحا كرشبال نا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ءاشاو نا طاقسا ههحوو بصنلا ةخحل ىفو لاح وهو عفرلاب قو مهيلا هلاصتا نع

 نيلبقملا ىا ( سانلل لوش ل ةقارس ىا 6 فرصناف ) ادج ديعب انه هانعمو ليلق وهو اهلمع
 ين 3!.اهقيحح ىف .د ويك و ()ىصتنام_ 8(. انوهامرإلا فو يصب مفك ) مهبلطل

 انهامت ميصعو مكفوخ نم منام ةلوق ف ايلا يرغب انه او دبا تل

 ةعفتملابىا ( ىلاوعداف ) 0 ىا (« ىلع اتوعد امارا ) ةقارس ىا ( امهل لاق لب لبقو )

 14 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا روهظ هسفن ىف عقوو 7 هلاوءدامدعب ىا ( اف )

 فرع ايعار نا ) رثالا ”لعادع كفو نعم ريغ( تم ات اف و ) مؤلم تامدق ميول عاكف

 (ةددشي ) ةناكمنم ىا ( جر ) اهوحتو ةئيدملا بوص ىلا اهون امهنانم ىا ( اهربخ

 ىا« اشير 5 امي ةؤحسن ىفو ملعي نادلة روكك لاك 6 ماعي ) اعيرس اودع ودعي ىا

 » هلق ىلع ( ف ضعن برض ىا لوعفملا ةغصن ( برض 2 درو لق ( امهلاوحاب

 ةشهدلاو ةلفغلاو :لوهذلا لاك نم .ىا ( عنصيام ىردياث ) هرطاخ ىلع سبحو

 : كن ىت> ) هلوصح ىلا ىا هيلا ةخسأ ىفو هلجال ىا 6 هلج رخام ىسناو رث ةشحولاو

 | نع لئالدلا ىف ميعن اقاك (اءرتغو لا ىزافلل فك قا نبا( ىك طيات اءاجو مهلماورم

 هنإ 00 ىا 6 وهو ةرختل لهج وبا ) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىتا هنا سابع

 ( هيلع اهحرطيل ل ةخعسأ ىفك هيلا ىا 6 نورظني شيرقو دجاس )ل مالسلاو ةالصلا هيلع
 ( تدسبو هدِس )) ةياورىفا# تقصل ىا ءازلا رسكب ( ةيقزاف: )دعلادنل نأ نك اف لجسو

 هيدل ةكرحلا نم نيتعونممو هيلا نيتلولغم ىا ( هقنع ىلا هادب ] تفج ىا ةدحوملا رسكب

 اروصقم نيفاقلا تنل 6 ىرقهقلا ) اعجار عرشو ىا( عجرب لقاو ) هيلع اهحرط ىف

 (هلأس مث ) هلصان ه هانما دب رحتوا هلبق امل ديك أن ( هفلخ ىلا ) هلوقف ءارولا ىلا عوجرلاوه
 ناك املو الحوا ةقفليشو امرك هيلع قيال هلاعد ىا © لعفف هلوعدي نا ) لهجوبا ىا

 ىلاعت هللا اعدام بقع ىا © هادن ثقلطناف:) امحرو افطا ىضَتَس امم امحرو ةبارق امهنب

 (فالحو)ل هيلع ةرثك حرطب ىا 6 كلذب شيرق عم دعاوتدق ) لهجوبا ىا ( ناكول |



 ةلكلهلو هغامد 2 يان )َ هكدا ) زجل فاك اذا ا 1 2 مهدنع ١

 ٠ ةزعشل فو( ىلا ضع هلا ركذف ) هنانفط روهظ دعب هعوجر نع ىا )َ هناش نع هوانغ ) ظ

 (هلثمتن رام هوخنوا. لبالا نه ىا ( لخ ).هيلاوحوا هيدي نيب ىا ( هنود ) رهظ ىا هل |
 ىناكأي نا 7 ىندصق ىا ( ىب ) مهف ةخحنىفو ( مه ) ادبا ىا ( طق.) ةيرهو ةمظع ىا |
 ى«برقىا(اندول) لحفلا ةروصب.هللثمت ىا ( ليربج كاذ ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا لاقف |

 ن.لهجوبا وهو(ةريغملا ىن نمالجر نا ىدنقر عحلا ر 7 ردّتقم زب نع ذخاىا (هذخال)

 ىلع هللا سمطف هلتقيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ى لا ىتا ) هبراقا دحاوا ةريغملا نب ماشه |

 عحسو ) ةنعست ىفاك ملسو هيلع ىملاعت هللا ىلد ىنلا ىا ( هرب ملف ) هرظن ةوقاحي ىا(.ءرصن [

 مهأر مث مهناكم فرعف ىا( هودان ىت> مهرب ملف ) ى ا وهو ىا ( هبادكا ىلا عجرف هوت

 لهج ىبا ةصق ىا ( نيتصقلا نيتاهىف نا )  ىدنقر عسلا ىإ ( ركذو ) هامع ىلع رقسا وا

 ةزغست ىفو ( نتباالا الالغا مهتانعا ىف انامج انا تلزن ) نيتيضقلا ىورو اهدعب ىللاو

 لئالدلا ىف مينوبا ىور دقو رسعبلا ضغو س رلا عفر حاقالاو نوم هلوق 1
 مهفانعا ىلا ةعومت مهيدبأ اذاف نحت اوماق شيرفنهاسان نا ظفل ساعع نا نع أ

 تلق مهنع كلذ بهذ ىتح اعدف محرلاو هللا كد_ثنن اولاقف نوربصسال ىمع مهاذاؤ

 ة_زعا ىفاك هريغو ىا قحن#ا نبا د كلذ نمو ( نونمؤيال هلوحق ىلا نب

 ىذلا هريغو ىزاجملا لاقو 6 ةظيرق ىنب ىلا جرخذا هتصقف ) ءريسفت ىف ىلكلاةميص |
 ,مهوزغ برس وهو ريضنلا ىنب نم ناك كلذ نا ريساا لهانم هريغو قحمسأ نبا هركذ
 ةيرذنم جرزألا انما اه ناوخا ريضنلاو ةظيرق مث قدتنخلا ةوزغ مهببس ناف ةظيرق نب ندال

 ريضنلا ىب لوّش نا باوصلاو ىلاخلا لاق ريغصتلاب مالسلا هيلع ىموم ىخا نوراه

 ءاقلخلا مهنم ةعامح عم ىا هباححا نم رفنىف ةخسن ىفو ( هباحصاىف 9 سانلا ديس نبا ةريس ىفاك
 ةعفترلا مهتيلا ىا ةزمهلا دع © مهماطا ضعب رادج ىلا سلخ ) مهيف ةعبرالا

 رادخلا اذه لثم ىلع ولعي نم ةلاخلا هذه لثم ىلع هؤدجمت نا مكنا مهني اوتقاحت نوصحلاك

 ضقتي هناو «.متممه اب نربخم' هللاوف اولعشال:مكشم نب مالس لاسقف هلتقيام هيلع لسريو
 اشيرق اورهاظ مهنال قدنخلا ةوزغ هسسف ةظيرق ىن ضقن اماو دهعلانم هيو امام

 جرخ هنا ىدنقر عملا دنع نم ىتأيسو دهملا اوضقنو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا ىلغ

 نيورمعإل مهاقشا عرساو ماقف ىا 6 ثعبناف ) باوصلا ىه هذهف ةصقلا ركذف 0000 ىلا

 ( مهدحا ) ارفاك لتق ةمجمس نيشلاو فيفخحو رسكبوا ءاخلا ديدشتو ميجلا تفل( شاج

 هللا ىلص ىلا ماَقف ( دعو رصقلاب )»ع ىحر هيلع حرطيل ) مهم دحا ىا مهم ةوعسل 5

 هعينو ىا 6( ةنيدملا ىلا فرصناف ) قآيساك كلذب ليربج رابخا دعب ىا ( لسو هيلع ىلاعت

 ليق دقو )ل هلتق ىلع مهلا  ىاا مهتصش رف هليقوا هفارصنا دعب ىا ( مهلعاو) هءاحأ

 مكيلع هللاتمجت اوركذا اونما نيذلااهيا اي. ) ىلاعت هلوق نا ةخحسن ىفو 5 الا هذه نا

 انفك



 4 هيف ع

 ا ثان 0 ا ىن ةصق ىا 6 ةمقلا 0 اًييانلع :ىا 0 الا موق 2 ْ

 لقعىف ناعم بسلا ريضنلا ى ل جرذ )) مالسلاو ةاللصلا هيلع ل ىا هنا ىدزور وحلا

 امهلتق ىا ( لتق نءذللا ) هلوا رسكب .بالك ىنب ةلدقنم نينثالا ةيدىف ىا ( نيسالكلا
 ةيما نا ورمع هلتق ىذلا ىنالكلا ةخحس ىفو ىروغلا 0 (ةبما ن ورمع  ةياورىف م |

 ىلع ىلا !مهانقاو سلع ل ىمنامإلا ماسلا لق ىلا ايلا حرص ذا سنجلا هب دارملاف

 ٍ .ليفطلان: صال اقيدع ةنيدملا كل هعودحرو 4 وعم ريس هاك تف كعل نارفاك امها نط أ

 ْ ى ناب ناك ذا هدهع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللال وسر نك ىدلا راوجلل كلذو ىصاعلا ١

 ْ هيما نب ورمع هب ماعل مو ماسو هيلع ىلاءت هللا ىلص هدب ىلع فااحو دّقع صاع ىباو ريضنلا ْ

 أ هودعىدعاوهوةمملا ءاخلاب (يطخانا ) نيغصتلاب (ىدح )ةعحص سن قاكد ىا (لاقف)

 1 م كاكا 5 كف.ضن ذم ل ا مساقلا ايا اي سلجا )11 ا

 اع رخاو) تيلغل ماس ىف 0 ديرب هن اك ر) هدحو ىا 6 ماقف كاذب ليربح هلعاف |

 ] هيلطىف اوماق هياعا ماسو هللاع ىلايت ده لع لونلا تالئسا ال (ةئمدملا لخد ىت>) هتيشم |

 مهل الكت اهقر >و مهلك 0 00 2 1 / تس مه رصاحو مهلا راش 2 6 :

 ! اوةظ ريعل 4 مس ىلع اولحو كلذ ىلع اولزتف لب ل كاقمعام ملو او>رذا مهأ لاق 3

 ىلاعت هللاو ىرذا ةضق ىضاقلا دنع هذه ناكو ىلوالا ىه اهنيعب ةصقلا هذهو ريم ||

05” 

 ىلإ عم هرفك ىلع لق ىدووم نينمؤملا ما ةيفص دلاواذهيببحو اذه ىر>اوىلواوه امماعا

 فو ( نتف ىلانع) ىرورملا ىنلسلا عا( تندخا رببقللا لها ردوا ارجوا |

 ع ف ثردلاو ةريره نانءد ىكلدلا لصا فو ةزيره ىبانع كيرلا جيو ميك ا

 ىأر نْيل) دهعو مهدنع فلحو ىا (اشيرق دعو لهج اا .نا) ىئاسنلا نئسو اص

 لإ لك تقرا قرن( 1 نعمل ناي ديتقر لع قع قو ردت نافل نمي ال
 ىحدلا مهوناك مسقلل ةئتطومال هللاو ىا فوذحم مسق باوج ماللاو ماسو هيلع ىلاعت |[

 اوريخأا ىا (هوملعا ]) ةالصلاب دول «ملس و هيلع ىلاعت هللاىلد ىنلا ىلص املفل ْ

 ١ هلم كرف املف ل هتقارآ هلع كحرلإ عضو نم هّتيذا دصق ىلع ىا ( لقاف 7 لهج ان |[

 هفا اةلاخم هفلخ ىلا امحار ىا (هيسقع ىلع كل 9 اراف ىا (اراه) ردا ىا (ىلو |[

 سنع ىا (لئسف ) هيلا اه> وتم هيلع رهظ 'ىثأ امهم اظفحم“ ىا (هيدِس ايقتم)

 (قدنخ ىلعإل تعلطا ىا «تفرشا:7:تبرق ىا (هنم توندامل لاقذ) ُهاَقتاو هعوجر

 هذ طقسا ىاءواولا رسكب (ىوهازلا تبراق .ىا (تدك اذان ءوامت)' نيمَجَوا داز ىئا

 أ ترصباو ىا (ةحمحا قف>و) عزشبو لوهي اديدش اسما ىا ( ايظعالوه ترصباو

 لاقف) اهعيج ىا (ضرالا) اهنيك ةحمجالا ىا 6 0022 7 :>| برضض

 مس سو ييسر هيجي حسب سس سوس يوسوس سوس يس ل م
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 لهجوباىا (اندول) روبطلاال ىا (ةكئالملا) ةحمعتحالا كلت باحصا ىا (كلت مالسلاهيلع

 وضعلك عقو ناب ىا (اوضع اوضع) ة ةعرس ةككالملا هتذخا ىا (هتفطخال) دن ىم

 ( الك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع لزنا مث ) مهنم عم وا كلم ديف هنم ءزجو

 ىلا ) هبرنع (ىنغتسا ) هسفن ملع نا لجال ىا (هآ ر نا ىنطيل ناسنالا ناآل اقح ىا

 لئالدلاىف معن ىبال ثانحلاو ىورو ةخعن ىو لوهجلا ةغضب (ىورو ةروسلا :رخآ

 مجلاو ءاحلا جفل (:ئيبجا نافع نأ ):ةدّشب/ فرعي الجرأ نا ةخحسا قو 6 ةيبش ناز

 هفرشملا ةمكلا ةلاقسس نما ناك هناف باوملا ىنعم تجحا ا عمج هروح 4 ناوعْراسُم

 كورا جالا هب حرص مك طلغ ىهو ءال ملا حقو ةمومضملا ميملاب ىحت 1| ةزمساؤو

 زاسجملا ىذ بره داو وهو © نينح موب ) ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا قلع ىا

 اليف ةطوفك ل (ممغو ا لبا! نبق لف .ةاورع 6 ناوشلا نريد ىيياتوليأ“ لكزكاهمألا

 مولا ) ناثع ىا © لاقف ) ةءاهاطلا ةداعف مك رأثلا ذخا نم ةيضقاا ىلع ثعابلا ىلا

 هيف تاتا ىمعو ىلا ند ىم.مح مد ىا اهفيفحت زو2و ةزمهو هفلثع ©( زن كردا

 ماسا هنا لاقنم لوق درب اذهو هيخا نءا هاف ةزمح لدب هلتقا ناب ىا (دمح نم)

 ةانثما ءاتلاب راثلا طبض ىناسملتلا نا مث همام ققحي ملو همالسأ رهظا هلءلو فلا
 برا نم مهنياهث اولغتسشا ىا (سانلا طلتخا املف) فيرحمو فيت وهو ةيقوفلا

 هنم توند املف لاقإ) هلتقيف ىا (هيلع هبصيل هفيس عفرو هفلخ نه ل نافع ىا (هانا )

 قربلا نم عرسا راننم) بهل ىا رسكيو هلوا:مضب 6 ظاوش ) ىدل ىا « ىلا عفترا
 ( قاعدق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىلا" ىف ساو ] هنم ارذح ىا © يراه تيلوف

 ىا «اهعفر امث) ةلاح ةلمح (ىلا قلطلا ضغبا وهو ىردص ىلع هدب عضوف ) هنت ىا

 تمدقتف لئاقف ) ودعلا ىلا برقا ىا 6 ندا ىللاقو ىلإ مهنحا وهو الا ل ىنع هدب

 هتباقوو هنع سانلا عفدب هظفحاو ىا 6« ىسفس هيقاو قيسب ) سانلا ىا برضا هماما

 ىلا ىا (هن تءقوال ةعاسلا كلت ) اضرف ىدلاو ىا «ىنا تيقلولو) ىسفن ةيدفت مهام

 ملعاؤ .هنم اعفادموا هنع ازواجع ملسو هيلعىلاعت هللاىبص ىنلا نود ىا ( هنود هتلتقو

 ليو هوة ٍٍط ىبا ن ةدط ْنأ دعس نبانعأ ىترطلا حالا قال ةيلعدلا3 قا

 ةزمح هيلع "7 ةلط ىبا نب نافع ءاوالا لمح مث ىلع هلنق ءاوالا بحاص ةبثكلا

 بردهتلاو ديزل ىفو هر ىا هرحخ“ ادبو هرزتؤم ىلا ىهنا ىتح. ةقاكاو هذ عطف.

 ةسسن ىف ى احلا هركذ دحا موب ابا لتق ايلع نا. ةطط ىبا ن ةيش ةمحرتىق ىهذلل

 ىنيللا حولملا نبا ىا ءافلا فب ( ورمع نب ةلاضف نعو ) ةحماسم عون ةزمح ىلا امهلتق

 ةباضلاىف ىهذلا هركذ امل قفاوملا وهو واولاب ورمع ضوع. ريغصتلاب ريمع ةنعن ىفو
 ىنلا لق تدرالاق ] سانلا ديس ناو قحبا نا هاور ثيدحخلاو ىلحلا نزرع لع

 ةإابَصقأ لاق هنم توند املف تدللا ىوطب اردلاو حملا ماع مل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 2 ا ل يسجججي

 ( ٌتلفا)
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 كاسهر 4 تدي رتسلو رلار|د اه كاد نييج# لسا فلما لوع ادا ها من تلق
 كاةللارفغ لاق ىا ( ىلر فغتساو كمضف )حلات هللاركذا: تكد از ةياور ىو.( ءىئال تلق |

 لاق مث ىنلا كهف ةياورىفو ناميالا قؤفوتب نارفغلا قاقحتسا هيداراوا كلاين رطخام |

 هللا وذ (ر ىبر ةف رعع نامطاو ىاك ىاف كل ىردص ىلعهدب عضوو )ل هللا رفغتسا

 6( كل زير ويشل» نمو خنم نرحل تسلا جوخ اهب )ا وانسي عدا لاا

 معنوباو دنساليقهيبلاو ق#ا نبا هاورام ىلع هلهلاعس هللاةعصع نم ركذام ىا
 | ماع ب يش ىاخلا "كلاق نإ ىأ (اكفطلا نب صاع نك راد ورع للا: اذيكم لترا دلا 3

 ىَرفغتسملا هرك ذ ةيانردوبا هع ىور لاقو ةيالا: ريح ىهذلا لاق. اذك“ ةيلهاجاق
 1 ل ا ا ا طاع ا و ا عجاو
 ع ىف اكرهصق ف ىهنلا هلق اهني كسشال وووللسإ لاق ميا واس مت توسز يلا

 ( سبق نا ) -- كحول 020 داعي مزران دب ادلا, طفلا نمر وحب راع

 ةقعاص هيلع هللاثعب اضيا !ىعاش دب را ناكو ىباح ديياو همال ةعير نب ديبا وخاوه
 ةباالا قعاوصلا لسريف ىلاعت هلوق لزت هيفو ىلاعتو هلا هللاب ارفاك هتقرحاف

 ( هل لاق سهاع ناكو ل هلتق ىلع نيقفتم ىا ( موهيلعىلاءت هللا لص ىبنلا ىلع ادفو نيح )ا
 هرب ق (ْ هفلخ نهىا (تناهن رضاؤ ) هعممالكسلاب دعا ؟ تح دج وكيع لتشال ا, ديرالىا

 هل. لاق ) كلانه ءريضف نع ةييتاعملاب ىا © كلذ ىف:هلك الف ) هلاق امم .ىا © ًايسش لمق
 ةريمكلا < كبر ريشا نهيب وا نك كيد اللا هنن ريخا/ قا 7 تنيرع ام يإ (جتسسمم ام لاو
 قربلا لاق صاغ وه نطاللاو ديرا وهو ملكتلا ةيناثلاو ىراكتا ماهفتسا ىلوالا

 هاوعدق ىمثسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لور ىلع دب راو ضاع دقو اطوملا بي نغ ىف

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىباف هنند ىف نالخدبو صاع ىلا هدعب . مالا لمحم نا

 انزخت ماساو ةالصلا يلع ىلا يدل لها لعرتناو ريرولا لها ىلع نوك اهل لاقت

 جو لاح وهو ىلاعت هل هتعع نمو ةزست ىو. را ةلي ىلا فت“ يضع نهو 0 هدنع نم

 تيمنا معز نم يار (ةنهكلاو ةيياعتو راحة ع( يدريج ع نعل

 ناف .هروهظب مهوفوذو .هرون برش سانلا اولعا © هب اورذنا ) ةلمقتسملا نئاوكلا نع

 هيسحو هبسأ ةه>نم اصوصخ مهلءوسبو ىا 0 او مالعا راذيالا

 هنكوشو مهيلع هتيلغب ىا (مهم هتوطسب مهوربخاو) هتداعسو هتدايس ةراماو هندالو ةمالعو

 هللاهمصعفرل هرصن روهظلبق ىا (هلتقىلع) مهوضرحو مهوثئحىا ( مهوضحو)ل مدل

 (هريما هف) منو لصو ىا ماللا فيفي غلب ىتحرل هركموودع لك ديكنم ىا (ىلاعت

 ( بععرااب هرمصن كلذ نءو )ل هيما بصنو ماللا ديدشش هضا هنع غلب ىتح ةعلىفو

 هل ٍبناج لكنم ىا (رهش ةريسم)ل هادعا بلقف فوخلاب ىا مضيو نيعلا نوكسب
 ناؤشلا ءاور مك ىا 6 ملسو هيلع ىباعت هللاىلص لاق م )
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020 
 | نا لصف 1

 1 واعلاو ) ةيئزحلاى ا 4ك دال ضف اوبل الغ املا هناا ىف ىا (ةرهانلا هنازوعم نمو

 ىا (هبهصخو) ةيرهاظلاراونالاو ةيئطايلا رارسالاوا ةيئيقءلاوةيئظلا تاكردملاو ةلكلا ىا

 دلاو اسدلا اضم مه نعم عالاطالا ن ,( هبهصخ أم
 "هو ؛ وسدلا 2 2 دن منام ىا 61

 لاف نؤنلا نوح ط راصنالا دو ماسو هي هلع ىلاعت هللا ىلدس هنأب لكشتيساو ةيورذالاو

 امنا هنإب بيجاو. كايند ماب ملعا متلا لاقف اصيش جرخا وا أيش جرخ ملف هوكرتف هوقكرتول
 6 دياوعلا قرذ ىلع مهامحم هنأ دارا ىد موذسلا د قديس يشن لاقو ايحوأل 4م الع ناك

 ىف اوامحنو اولثتما ولو ؟ايندب فرعا متا لاقف اولثتم ماف كلانه اماو لكوتلا باب ىلا ثاذ

 افطع عقرلاب (ة ردا هفاطالا نم 3 وهو ىهنا 8 ا 0 اوفكل نئكسو ةناو

 تاداسعااب ةقاحتاا هداكحأ ىا (هعئارش رومان عالطالا ىلع فعلا هردح برفالاوام ىلع

 ةسايسو) ةيسزحلا عورفلا اهتحت جردنملا ةلكلا دعاوقلانمىا (هنيدنناوقو) تالماعملاو

 مهنداز سعاب ةقلعتملا ىا (هّتما اصم و) مهداعمو قلخلاشاعم حالاص نيب ةعماشاى ا (هدايع

 ١و مهلاوحانم ىا (هلبق متالاف ناك ) امن هتفرعمو ىا (امو) مهداهزو :مهداع قحىف

 0 قالا ةاعدنم ىإ (ىلل_سرلاو ءايسالا صصقو) مهلا امىف كالهو ةاحن نم مهل ىرج |

 تءزالا ىا (ةضاملا نورقلاو) ةرثكتملا ةروتكلاو رار ىا (ةرءاملاو) ق ولا ند

 نه ىوريو نوالا 2 لادلا لوكس و نونلا خقنوكلشأو لادلا مضل مدا ندام) ةيلاخلا

 ماسو امهلع هللا ىلص ماعلا كاس متاحا نهر ىا نيت ىلا ) مدا نمهز ءادّشا نم ىأا نهز

 ( مهريس نعوو ) هير نع هلق ىورف هماقىف هللا هفذق امم ىا ( مهتكو مهعئارش ظفحو)

 ب ا0ا0اااا0ااأذ]ذ1 ]1 ت1 1 د1 اذ د ا ا ا ا 0اتاآذذأذذ ذ ذ ذ]|ذ ]| | >> >1

 درسو ) مهتلم سنج داا عم مهتقرط فانصاو مهتريس عاونا ةطاحاو ىا نيعلا نوكس |

 كالسهلا ن» مهيف ةنلاكلا هعئاقو ىا ( مهف هللا ماياو) امباتتم مهرابخلا ركذدو ىا 2 :

 "3 هك ج مهم” دارملا نا رهظالاو ىناسماتلا هلاق انك مهاضافا ىا ( مهتابعا تافضو ) جازعلاو |

 نافاهو نوراقو نوعرفك ن:رفاكلان هو ناءقلو رضْخلاو نثر نو ل 5

 ىسوم موقو ناثوالا ميهارإا موق ةداسعك ماو رع" ع ىأر عج ( ارا قالا )

 ل و أ حورو ة اا ماع ءاا نم ةثالثلا مناقألاب ىراصتا١ ! لوقو ل علا ا

 ةلج انئالاو مهنكم مايا ىأ ةدم عمج ميلا مب 1( مههددسع هف ارم نبالاو مالاو

 فاكلا خفو ءاحلا ركب 9 ( مءامكح مكحول ةرثكو ةلق اهفالتخا ىلع ىا 6 هرامعاو ١

 اج ةمإ لك هاو 2 م ع 2 2 ةيكطلا ولا ن ٠.ردصامب ةفرعملاو ىأ |

 اهل سيل ناب مانصالا لاطباك ةوعدلا ف مهسانب امب ىا ( ةرفكلا نه ) مهتبلاغمو مهتاداح
| 1 1 7 5 : 5 

 هلثا نأ ى هلع نا ,مثا وعدى ند # ىراضلت هد ارم و هرمض» ىلع اهلا ةردق الو ةعج ل

 لها نم ىا (نياكلاو ه4 2 00 2 كر ديف اطلاقا ةلهامملاىف | ,معاعدف
ٌ 4 

 مهنه ىنزنم نا مهاوعدىف دوم ةضراء؟ ( مه. ىفامي ) ليالاو ةار و-:نيباتكل 3

 (انصخر
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 هللا كدشنا ماسو هياع ىلاعت هللا ىلص لاقف رخ الا رهظا اهدحا رهظ لح امههوجو

 ىلاعت هللا ىلص سماق مجرلا هيلعف انتدشن ذا مهربح لاق ىنز نم ىلع ةاروتلا ف ن ودحتام

 مهمالعاو ) راحالا نب كلام نب مَع ىت ىف هدحسم باب دنع احرف امهب ماسو هلع

 تايفخم ىا ( مهءولع تائبخو ١ مهيتك رارسساب باتكلا لها همالعاو ىا ( اهرارساب

 ( كلذ نم هومتك اب ) مهانا هءالعاو ىا ( مهرابخاو ) اهمولع ةخسن ىفو مهرابخا

 هدادضا ركذب ىا ( هوريغو ) ليحنالاو ةاروتلا ىف ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هتعنك

 هان ىف همولع لاّمشاو هاوتحا عمىا 6 ءاوتحالاىلا ) هانعموا هانيمل هش رحوا هفرحصتبو

 اهتبدات ىف اهتئيهو اهتيشبو اهتدام فالتخاو اهترثك عم ىا ( برعلا تاغل ىلع )

 ىناسع» بئارغ ىا ءارلا حتفو ءافلا سكب ( اسهقرف ظافلا سرغو ) اهتالوادتم نم

 عاوناب ىا ( اهتحاصف بورضغب ةطاحالاو ) اهرداونو اهذاوش نم برعلا فئاوط

 هت.دطا# ىف ص 5 اسهتاغاب ةقرف لك بطاخ ثيح اهتاكسو اهتاد رفم ىف اهتحاصف

 اهتاقواىف برأ اىف برعلا عئاقو ىا « اهمايال ظفمطلاو ا اهتاروامىف توم رضح لادقال

 اهوحنو نبالا تعيض فيصلا مهاوةك اهب لسملا نون ريضي .ىتلا اهتالك ىا ( اهلاثماو ١

 (اهءكحو ) برا رونت ىمح دّتشا ىا سيطولا ىمح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنعو

 ناعمو إ اهئاهر ناطاسو اهئاب نأش ىف ةفاطالا عم اهئاسا ىف ةدراولا تايمكلاو ىا

 ديبا ةلك ىعاشلا اهلاق ةلكقدصا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص' هلوَقك ( اهراعثا
 لئاز ةلا ال معن لكو #* لطاب هللا الخ ام ءىش لكالا

 ٠ هلوقوحت هداشناكو

 دوز نم رابخالاب كيتارو *« الهاح تنك ام مايالا كلىدبتس

 لشن برع[ اقل يابس هرج يساهم لل لك" عما وحي صيصختلاو ١ اسهلاثماو

 برضب ) هق رعملا ىلا ةمضئمى ا ( ةقرءملاىلا ) طقف نيتأكىلع لك لمتشا امن اًثيدح نيعبرا

 ةشيبلا مكملاو ) ةحمرصلا تادارملاىلا ةريشملا ةعيدبلا تاملكلا نم ىا ( ةحيحصلالاثمالا

 هللاىلص هنوكل 6 لكشملل نييدتلاو )لهاجلا ىلا ةبسنلاب ىنلتا ىا © ضهاغلل يهفتلا بيرق
 / انا عرش امم ىا ( عرشلا دعاوق ديهمت ) عم ىا ( ىلا اللزن امل انيبم ملسو هيلع ىلاعت

 اسهيف ةخسا ىفو انيلا لسرا ايف ىا 6 هيف ضفانتال ىذلا ) عرفلاو لصالا قب رط نم

 ظ اريسالو اريثكال ىا انيلع لزنا اهف ضراعمتالو ىا ( لذا الو ١ ايدل هدعاوقف ىا

 ( هتمعيرشلامتشاعم )ل اريثك افالتخا هيف اودج ول هللا ريغ دنعنم ناكولو ىلاعت هللا لاق 5

 4 ايادالالاا دما#و ) هش رطىف ىا ( قال> الا نسا ىلع ) لامفالا ءراكل ةنمضتملا ىا |

 ناعمو نايم ىا داصإا 4 لصقم ندمت سم ءاوذ لك ( هتق.قح ىف لاوحالا مما هةترولاىا ا

 20١ ه# ىراقلا لع هب



 "0 لب اطلب )وفول .ةعاوك نما أ 0م حيركسر خو قداخبإلا ناك جال ثم |
 مدعو»و ( نالذلا ةهج نمالا ) الصا ىا ( ايش ) ميوق عبطو ىا ( ميا-لقعوذ )

 لك لب ) نايفطاا قي رطو ناودعلا ةهج ىلع لب ناهرباا ريغ نم.هركنيف نافرعلا قيفوت

 اهفىا (هبوص هيلا وعدبام عمس اذا هب ةياهاجلا نع رفاك و ) ركذال ركندىا ( هل دحاج

 لهج ىناو ةريغملا مالكزم ق.ساكىا (هيلعزاهرب ةماقا باطن ود هنسيحتساو) هيدل رهظ

 ىذ لك م>ءاك اهنم مهريسغىلع مرح امن ىا ( تابيطلا نم مهللحا ام مث ) بلاط ىناو
 لسحا امث ريزنالا محو مدلاو ةتيملك ( ثئا.لا نم مهيلع مرحو ) رقلا محشو رفظ |

 ةزمهلا حتش (مهضارعاو) مهءامد ىا (مهسفنا هب ) ظفحامو ىا (ناد و) رك اكمه ريغل

 دحو صاصقلاك اهباسا ىلع ةترملا ىا ( دودحخلاو تايقاعملا نم مهلاوماو ) ضرع عمج

 قيرح>تلاو ىحلدلا لصاىفو ( فيوذتلاو ) امندلاف ىا ( الجاع ) ةقرسسلاو ىذقلا |

 نمالا هضعس الوإ هلك لمعب ىا ( هب موّشالو ماعبال امم ) ىةعلا فىا ( الجا راثلاب )

 مايقلا ىا ( بتكلا ىلع قوكعلاو ) ةيهلالا بتكلا سرد نم ىا ( سردلا سرام

 نونلاو ءافلاو ةثلثملاب ( اذه ضعب ةنفاثمو ) ةينابرلا ءاماعلا بّتك ىلع عالطالاو

 ماعلا بو رض ىلع ) هستعي رش لاهشا عم ىا 6 ءاوتحالا ىلا ) ركذام ضعب ةعباتم ىا
 يؤ رال ريبعتلا ىا نيعلا رسكب ( ةرايعلاو ) ثاثنو ءاطلا رمسكب 6 بطلاك فراعملا نونفو
 نيتحتش ( سسنلاو ) دادعالا ةيك ىا (باسحلاو) ثرالاب ةقلعتملا ىا ( ضئارفلاو )
 لها ذختا امم ) اهضعب ىت الا اهعاونا ىا ( مولعلا نم كلذ ريغو ) باسنالا ةفرعم ىا
 صهاظلاو هتعي رش ىف ىا ىجلدلا لاق ( اهيف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص همالك فراعملا هذه

 يس رري©إُّف( سس سس سسسسسس9سس©؟ْللل يي

 دعاوقىا (الوصاو) ىدتقمىا حتفتو اهريسك و فاقلامضب 6 ةودق ) فراعملا هذهىف

 ةجامن.ا هاورامىلع ( مالسلاوةالصلاهيلعهلوقك ) مهمولع ساساىف ىا ( مهملعف ) ةيلك

 ةراشالا هجو ىلع ةرايعلاب ملع بقان ىار ىذ ربعم ىا ( رراع لوال ايؤرلا ) سنا نع
 لود نيري-- نبا ناكو تعقو اهربعو اهطورش ربتعا اذاف اهريعت نسحب ناكو باصا اذا
 قافإل جرب الثم' نارغلا ريعيف نارقلاب اهريغياك هناعربعن هنا ىتملاو ثيدحلا ترتعا ىنا

 ( ىعو ) اعلض اهتيمستو اقساف هل لسو هيلع ىملاعت هللا ىلس هتيم-ت نم اذخا علضلاب ةأرملاو
 ضام ءاضقوراح ردق ىا هدو ىذمرتلاو دوادوبا هاور م ( راط لجر ىلع ) اءؤرلاىا

 ءىثال لاَمإ ةرقتسم ريغ اهنا دارا ةبيتق نبا لاقو رضوا عفنوا رشوا ريخ نم ذفان مكحو

 اومستقا مهلوق نم وه ريثالا نبا لاقو ىظ نرق ىلعو رئاط لج ىلع وه رقتسملاذا
 اهن أكف لوالا ربعملا اهريعي ىتلا ىه ايؤرلا نا ىبدي اذك ةيحان ىلا نالفمهس راطف اراد
 ىهتنا ةكرح ىنداب رئاطلا لجر ىلع نوكي ىذلا طقس 5 تربع ثيح تعقوو تطقتس

 نونو فاش وأب يعل لاح تا ودك ندع لعامل ومو لأ اههتا لشاطاو
 تطةف هلجر ىلع تناكاهن'اكف رباط لوا اهريغ اذاف ةكرح .ىنداب طقسي راظ

 ( لكو )

 حمم ص يجيحيييييييجيييييحححححجسسسسسسسسسسل سس صس7سا7ل



 مك 0700 1

 من قا2يف مرئاطت ءانعنال قا (لكوا نا ةطدلاوق !هتفقم وذل اظنو وف دكار نير كلت نا هلا هع لكي ١

 7 ناذشلا هاوراك ىا ) هلوقو ) هنع ةكيفنم وغ هتمذف هنالماعمو هنادامع ىف هناكر 2 ىا

 اسما نا ىاوز ءاشي نم اهم لع هللاو ايؤرلا كلم اهب سضي لاثما ايؤرلا ليقدتو اذه اهريغو

 لاقف ت يكرس قب تاغ اب اه ضرار فلات مسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبثلا تنا

 تتاف كلذ لثم تارف باغم اهجوز عجرف كبتاغ هللادرب مالسلاو ةالصلا هيلع

 هنريخاف هنع ىلاعت هللاوضر ركباا تدجوو هدجت لذ سو هيلع ىلاصت هللا ىلص ىلا

 ا(ةاطماع لقا لاغار طف م و هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلل كلذ ت ركذف كجوز تومي لاقف

 ( قح ايؤر ) عاونا ةثالث ىا ( ثالث ايؤرلا ) كل لبق اك وهلاق من تاق دحا ىلع
 ىلع جر اهناف ءايفصالاو ءايدنالا ةيؤرك قباطم قدصو قفاوم تباث ىا ةفاضالاب

 ثاغضا ىهف همانمىف اهاريف ( هسفن لج لاا ثدحم ايؤرو ال اهم لواام وحن ىلعوا اهه>و

 ىري ناب 6 ناطيشاانه ) عفرلاب ةذعسنىفو رجلاب ( نيزحت ايؤرو زل مانم تالايخو مالحا

 هيلع ىلاصت هللاىلص ىننلا ىلا لجر ءاح لس ثيدجأ هن زا ايدس ن وكيام, همانمىف

 مس و هيلع ىلاست هللا ىلص ىنلا كدعضف عطق فدلاب نك ماسالا تيار لاقف سس و

 هيام همانمىف ىارذا ةياورىفو سائلا» ثدحنالف همانمىف ع؟دحاب ناطيشلا ملا اذا لاقو

 ( هلوقو)ءرضتال اهتاف ادحا اهثدحتالو اهرش نم ذوعتيلف هركبام يأراذاو ةللادمحباف

 (١1 (باذكت نم «ؤملا ايؤردكت مل نامزلا براتاذا ) اعوف سم ةريره ىنان ء ناذ.شأا هاور امف ىا

 نامزلا ندا ىف ,كيدن ا هديؤيو .ةعابسلا بارثقانا دازملاو "بريقا ءاذأر تاور. فاو
 برا لقو ةقيقطاىلع ىلايالاو مايالارصق دارملال قو بذكت نمؤملا ايؤر داكتال
 تقو ةرابعلا عوقول نامزالا قدصا نا نيرباعلا لوقل لادتءالانه راهنلاو لالا

 رايخالاضء!ىفو راهنلاو ليللاى وتب ني> رائعلاكاردا تقوو راهزالاو راونالا قاتفنا

 اذه دهس ىنانع ىقهيلاو نانح ناو ىذمرتلاو دمحا هاور راحسالاب ايؤرلا قدصا

 هيكل فر ووعأ 210 لج  عاقلا عل ملعب قلعتبام لك بتري_ نا فنصملل بسنالاناكو
 (هلوقوإل لاق بطااىلع ايؤرلامدقو رشنلا شوش هللا رهتكل ةروطسملا فراعملانم

 ىلعزع بطلا ىف مين وباو ىنسلا ناو هفعضو سنا نع للعلا ىف ىطفرادلا هاور 3

 ءارلا نكستدقو نيتحتش ( ةدربلا ءاد لك لصا ) السرم ىرهزلانعو ديعس ىنانعو

 ماعطلا *ى رافال دار اولاؤل قدرا ا كاوسسفا ىنقللا قهر مالا رجل قة وفاق فا اايعا
 ةالصلا هيلع ىلا نع ىا ( هنع ىورامو ) لاهسالا انانو ىاانالوا هجالعو ةداعلا ىف

 حت ( ةييدس ) طسوالا ىف ىناربطلا هاوراك ( ةريره ىناثيدح ىف ) مالسلاو

 قورعلاو ) ءاملاضوحلا عمك ماعطلا اهمج ( ندبلا ضوح ) نوكسف رسكب ليقو رسكف
 ةيلصو ( ناو ) مانالا نادبال اءقن ماعطلا مفاسنع اهءلا دعاصتت ىا © ةدراو اهيلا

 ىا (هححضنالا) ثيدحلا اذه ناكناو ةخسنىفو ( اثيدح ١) ثيدحلاىا (اذه ناك )
 00 يم ن تيحت



 ه1 فكن سم ش
 ب ب و بر سس بسسس :

 (اعوذ وم وكو 2 مهمل ذيع هكافرس :فقمطلاهيا ) ةفمضأ ( هنو ءاناال و لب هتدخعصل مكحنال

 ( هلوقد ١ معا ىلاعتو هناح.س هللاو هلافعذم ىا ( ىطقرادلاهيلع ماك ) مهزيغ دنع ىا

 فئالاىف لمحام مف حت ( طوعسلاه متوادئامريخ ) سابع نبانع ىدمرتلا ءاور6

 (ىثلاو) هلوارسكب ( ةءاحطاو) هش تش دحاىف ضيرملا هاقسام (دودالاو ١ ءاودلا نم

 هيحاص هلع هبىمسو فيفختف نيش نوكسف ميم حتش لاو لهسملاةددشف رسكف حش
 5 (عاءاوراك مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقو ىا ( ةماجملا ريخو ) ءالخلا ىلا ىشملا ةرثك ىلع

 ( ةرشععسو ) رمثلكن٠ ىا ( ةرششع عبس مون ) ةماحاريخ هحدصو سايعنبانع

 ظ هلع هللاىذر ةريره ىنانع دوادوبا داز ( نيرشعو ىدحاو ) رسكتو نيشلا نوكسب
 ةرششع عبس ةليآ موب ىاردق» فاضم رايتءاب ثينأتلاو اذه ءاد لكنه ءافش ناك اعوفم ظ

 ىلاعت: هلوقىفو اضإا دوج ولاىف لبللا قبس لقو هام رهشلا ةللناف امهنه ق.سالل ةاعارم

 | زيمملا هفذحم هلوقىف ىطدلادعباو كلانه لصا هلاؤ كلذ ىلا ءاعا راهنلاهنم خاسن لبالا

 ماؤتلا "طفل اف: هلك نه دلا ماض انم اكتف لاكش نم انس هعيتاف ناضمر -ماض نم :ثدح فاك
 (دوعلافو) ديك أتلا درحماف اعارذ نوعس اهعرذ: ىلاعت هلوفاماو رخآ زيت نع ىنغتسمزيم
 ىرحبلا طسقلا وه ليق (ىدنهلا) دوعلاف سقما نع ىراخلا هاور هلوقفو ىا

 (تبنحلاتاذاهنم) ريثكتلا ام دارملا لبق (ةيفشا ةعبسإ ريثالانءا هلاق رذعتلا دوع لبقو

 ءاور 5 ىا (هلوقو) ءافش هيف لصح املق ءاد بعصا هنال ركذلا صخو ثيدح ىف ك

 ءاقاو اما نأ ةامام)) بزركا دم. مادقملا نع الا و ةجام ناو ىذمرتلاو دجا

 ةلاخال نآكراف هبلص نقب تالكا مدآن با بسنحم  ىا دبالا ناكناف هلوقرملا هلطب نم ارش |
 لوصالا فو سفنتلا ىنعم نيتحتفب سفنلاو (سفنال ثلثاو بارسشلل ثلثو ماعطال ثاثف)

 ىد.رتلاودحا هاوراك بسنلا مع ىا (هلوتوز هفاضالاب هسفنلو يارب هماعطل روك ذملا

 ىلاعت هلوقىف ام ءىرق مك افلا اهلادابو اهحتفبو ولولا بكب افلا ء.لئثس دقو)

 وولي موا مت ينل رم اقاقف وطوا1أ : ةأزتمل ا ماوه لجيرأ )+ ةلآ ١ مهتكسمىف أيسل ناك دق

 ةرمشع هلدلو ىا( ةرسشعهلدلو ) ةنيدم مسا لق ة نهو نعلاب سيل ةئنيدم هب تمس ةليق

 هللانقرتك آو اودلاوتو هيفاولزنف نعلاو< اوذخاىا ( ةتس مهنم نمايت ) ةكمب وهو دالوا

 ةلحمو مثخ مهتم نيذلا ريمحو رامتاو جحذمو دزالاو نورءشالاو ةدنك رظاو مهنم

 نعلا نم ةماهتو ةمامت نم اهنال ةكم نم ادب ناعالا نال ةناع ةمكللاو نامي ناعالا ثيدخلاىفو

 لَو ةلءاع مهو تارفلا ىلا شيرعلا نم وهو ماشلا وحن اوذخا ىا (ةعبرا مءاشتو) |
 هءاوج كلذك و ) نفلا اذهىف هعاب لوط ىلع لدبامت ىا ( ةلوطب ثيدحلا ) ناسغو ماذجو ظ

 «برعلا تب رطضا امثال بسنلا راس نم ىا (كلذ ريغوإ) فاقلا مغب «ةعاضق بسن ىف ظ

 ل ومس ووو ض3 للا 2222 2تتتتاتاتال 2 اا ا ا “777 777 7  ©”تتت7 7 تت7ببب37+؟6ٌٌٍ

 تئحتااوا تأحتلاو تفاتخاو تبر اهاذأ ما ا نولقلا ه>حدحرو راجل عاف هغيصل

 ءايا مهلاؤ- ىا 041 ىلإ ) تبيتلا مع ع لاك 0 ىا 1 بسدلاب اهلغش ىلع 0 2:

  5ودود 2١
 وعصر نيج ا ركيوج ودم لاو هوو نس ص دع



 سيل 0/70 1س
 نوح ىانه وا ات ا ا اة تن 557 107 ا اس تو هتحس اص كاتس هج كح

 ور< نع ىناربطلاو رازبلاو ىلع وباو دمحأ هاورام كلذنم و ( كلذنم هيف اوفلتخا امع )
 دمقا لاقف تمقف مقيلف دعمن. انه ناكنم ْمسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق ىنهملا ةرم نبا

 لاقو رازبلا ءاور اك ىا 6 هلوقو ) ريم نب كلام نب ةعاضقنم متنا لاق نت نمت تاقف |

 أ د( 0007 هفو رءم ةلمبق اعونمت حتفف ن وكسف 23 ريح ) 2ك هنا قالقتملا ظ

 نب دعم دلو مهناف مهفرشثل اهمالك لها ةدمع ىا( ايانو ) اهلصاو اهساسا ىا ( برعلا |
 مهلا و ةلءهملا ءاطلاو ةمحعملا لاذلاب ( جحذمو ١ نرلا ليلخ نب ليعمسا دل ونه ناثدع

 ( اهئماه ) ةلمهملا لادلاب ىطدلا ةرابعف ةلق وهو حتش ليقو سوماقلافامىلع ساجك

 ةمحمملا نيغلا حّتشب ( اهتمصلغو ) اهسار وا اهف رشا ىا سا اولا طاس وأ اهو مما فيقخ

 مهنك# ىلا ةراشا وهو قللاىف ىناثلا عضوملا وهو موقاحلا قناتك كسول م

 نملا نم ةليبق ةنك اسلا ءازلاب 6 دزالاو ) مهمظعو مهتلاصاو مهولعو فرشلا ىف

 ( اهتءححو ) اهتدمع ىا لا لحم وهو هيفتك نيبام رهظلا مدقم ءاهلا سكب ( اهلهاك )

 ىهبرعلا اح ليقو اهتداس. ىا. غامدلا ىلع لمتشملا سأرلا مظع نيتمومض» نيءبح
 ةلههم لادف نوكسف حتشب 6 نادمسو ) ميمت ريغ» لهاكف نوطبلا عمجت ىتلا لئابقلا

 لاذلا ريكي ( امتورذو ١) قئعلاو ماسلا نيبام ءارلا رسكب ( اعراف ) ةفورعم ةلسق

 نيب ملسو هياع ىلاصت هللا ىلص هنا لصاسحلاو اهالعا ىا ءارلا نوكسو حتشبو اهمضو

 هاور 5 باسحلا ملعفف ىا 6 هلوقو ) باسنالا معنم اذهو لئاضفلانم لئابقلا هذهلام

 ةنيرج نم _تناكام, ىلا نوت1: تجرى ا( ارادتساب دقن نامزلا.ناا) ركبنا نع ناخيشلا

 ىتا عادولا ة> تناكو رخآ ىلا رهش ةمرح مهريخأت نم ةيلهاجلا ءىمن لطبو اهريغو
 هتفصو هس'ارت ىا ( هتئيهك ) اهيف رادتسا ىتلا ةنسلاىف ثيدحلا اذه اهتطخىف ركذ

 ت1 سا ا ا تا و تح

 ناذع.شلا هاور 6م هج اكل ةف رعم ىف ىأ 14 هلوذو والا كاودتيلاا هللا قاخ مون )

 / ديزيال ايوتسم اعيبرتا عب ىا (ءاوس هاياوز )) راوكللا ىا ( ضوحلا ىف ) ورم نبانع ظ
 2 اك كلانس ايح ىف 0 دوادوبا هاور 6 ددعلا عمج هف رعم ف ىا 4 هلوقو 0 هضىع ىلع هلوط 8:

 ةندلاناوإ نوالث كلتو ارثع ربكتو اريشع دهمتو ازيشع حمسأ لاق ثيح راكذالا ىا

 واخ ا ةقام 2: رم زوو زكا واشار بنو ةةركا وتل !تاحاكت الام ا رع كلج انام رجم
 فرع فشهات ىادرطلا وا طارئ اهفب 161163 وقاوز نا نيل ارق: عتود ور نايكي جزع
 | لد صو ناييملتلا لصافىو ماه هب سيل عضوم ىف ىا ( عضوع وهو م( مفار نانع

 ا ةررصه نا نع ىدمرئلاءاور 31( هلوقو ( ةيسانملا نم امهنيبمل ضوحلاركذ كمل نىلول ناكف

 ْ هن ون> ىف وه نب مو#و ةنيدملا لهال ىا )2 ةلسق برغملاو قرشاملا نيبام ( دو

 هللا ىبد ىنلا 9 5 رغمو أهف رشم ناب ةلسادم لكاو ةيبط ىف اذه ناسماتلا لاق هلامُش وا

 قنال ةيفكلا ةدانيعتماو هلو برغملاو قازتغملا ناب عشإم عع لاسمح سد هيلع ىلامعت



 ةعكلا نيعال ةهذلا ىف ةلقلا نا ءيهاسظو ةل.ةلا ةف رع ةقلعتملا ةسدنهلا مولع ةلمح نم

 سرفلا ةفرعمىف ىا ( هلوقو ) ةيعفاشلاىلع ةيفنحلل ةن وهف ةيصوصخلل هجو الف الاو

 فئاطلاو انينح دهش مهءولق ةفاؤلانه ىرازفلا نيصح نبا وهو ريغصتلاب ( ةنيبعل )
 ربصق بدالا ءاساو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع لخد اعاطم قمحا ناكو ىبهذلا لاق

 قيدصلا هيلع نث رسما مْ دنرا دقو يرازعا و هنوذح ىلع لسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىلا

 حتفلا موب لسا هريغ لاقو ىهتنا ءاسقف فالا ةرشع هعبتي ناكو مالسالا رهظم لزي مل من

 ىهقلا ساح نبا ىا ( عرقالل وا ) نامع ةفالخىف ىمع هنا ىدقاولا لاقو هليق ليقو

 هلمعتساو هتمدقم ىلع ناكو قارءعلا لها برح ديلولا نب دلاخ عم دهشو حتفاا دعب دفو

 ناكو ناحزو< شدحلاو وه بيصاق ناسا رخ ىلا هريس شيج ىلع سماع نب هللا دع

 تيرغ ةياهنىفو ( كنم لدخلاب ) فرعا انا ىا ةسارفلا نم ذوخأم ( سرفا انا ) ةفاؤملا نم

 كنه ليملاب عا انا هل لاقف ةنييع هدنعو لينا ضرع ملسو هيلع ىملاعت هللا ىلس هنا ثيدحلا

 دحال ىا ( هيناكل ( تبان دز نع ىذمرئلاهاورم5 ىا (هلوةوزي كم سرفااناو هللاةف

 لاق سابع نبانع دواد ىنافو ةيواعم ليقو ديز وهو هب صخالا هيئاكل وا هباتكنم

 اوغلبب هباتك نا ىلحلا مالك ىف قبس دقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلل اتاك ناك لجسلا

 موب لتقف لاخ نا اماوهلل ادجاست امو عجر م دنراحرمس ىنانبا نا الا نيعبراو اثالث

 ةنْلاىف وهف لطخ نبا لتقنم مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقل ةيمكلا راتساب قاعتم وهو حتفلا

 ىا ( هناف ) اسهقوف ىا 6 كنذا ىلع ) تغرف اذا ىا 6 ملقلا عض ) هلئاقف فاتخاو

 ( لمملل) ةلحعلامدعو ةدؤتلاىضتش هنال ىبالالاق ارك ذت رثك ا ىا ( رك ذا ) اذه هعضو

 اًمهعو تيلماو تللءانم ةخين ىف 6 قمملل ىلا ماللا ديدشتو ىناثلا ريك و لوالا بلا مشب
 هللاىلص هل مح ام رك ذام ىا 6 اذه ) هيلع ىلمت ىهف قألا هيلع ىذلا لاعلو نآرقلا درو

 © (لسكبال ناك ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص هنا عم )) مولعلاو فراسعملا نه ملسو هيلع ىلاعت

 مدعاماو هباداو طخلا ملعب قاعتبام هباتك ضعب ميلعت نه قبسام ىلا ةراشالا نا رهظالاو

 سنجلانع *ىثاا ىنن نا هيفو ىطدلاهركذ بدحنالو بتكنال ةما انا ثيدحلف هتباتك

 هلوَش لالدتسالاوه ىلوالاف بتكينم مهيفناك هنا ليادب هدارفاعيمج نع هءافتنابجوبال

 ( هنكلو ) نولط.ما بائرال اذا كني :هطالو باتكن م هلقنم ولثت تنك امو ىلاعت

 هتف رعع ) رابخا ىا ( راثا تدرو دق ىتح لاس دل ىا 6 ءىث ىلك ىلع ىتوا ) ايما هنوك عم ىا
 ةءن ىفو ( دمتال هلوقك ) اهريودنو اهلبوطت نه ىا ( اهريودت نسحو طخلا فورح

 نظي نا ةفاخم هنس نيسريغ نه هننس ىا ( ميحرلا نه رلا هللا مس ( اولوطتال ىااودمتال

 ام 0 ذا 1آذ1 ا ااأاذأزأ]|أآذأ]ذأذذ 1 1 1 10121212121 121 1 1212121 1 12 12 1 1212121 111 ا آذآ ]]آ]آ]آ]>ز>ز>ز><[>[زة><+6++ رز ز><><(نزنِنزنإ“إ ب7
 ظ 21 5 در نع ىرادلا ىور 1 أمهندب ناس ريع نم ميلاو ءالاب ًارقف هدودمغ ءان

 0 قدحسا ونا وهو ( نابعش نبا هاور ) ميحرلا نم رلا هللا مس. ىف نيسلا نيف تكا ان
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 أ تامو ىهدنا اذال ىرداالو مز> نا هاهو اهيقب اع نايل فام ها كال جاب ١

 سودرفلا دئسمىف مك ىا (هلوقو سابع نبا قيرط نم) ةئامالثو نيفمعو سمح ةنس

 مالسلاو ةاللصأا هيلع هدب نيب انستا ناك هنا هب واعم نع ىور, ىذلا رخآلا ثيدحلاىف)

 حلصاو ةقيلاها لعجاذا ةاودلا قالانمصاماللا رسكو ةزمهلا حتش «ةاودلاقلا هللاقف

 ةلءاةىاةغا قالاو ىرهوجلا هلوَدف سوماقلاىفام ىلع قال هدر ىنمع وهو اهدادم اهل

 نءالاهقش ف رط لعجاىا في رحتلا نم ما ةروسكملاءارلا د.دشتب ( مقلا فرح وز ةيدرال

 اهلوط ىا (ءارلا ماو ) ةفاطالاف عدباو ةءاتكلاىف عرسا هنالالياق ر> الا فرطلانم ديزا

 واولا ديدثةء وهو اهطسو نيب لب اهسوطت ال ىا (ميملاروعتأل ورث اهنانساىا (نيسلاقرفو)

 تئرق ةخسا ىف حاصاف انيع هنوك دعب ىاقلاب ىحلدلا لصا ىفام اماو ةلمهملا نيعلا دعب

 ءوشاا راق سوماقلا ىف ال فيرحتو فيحصتو شحاف أطخف هطخ اهيلعو فنصملا ىلع
 (ن+رلادموإ هفو رح عيمج ىا (هللا نسحوإ هروقك اريدتسم اقرخ هطس و نم هعطق

 ىا (ميحرلا دوجو) ىلوالا وهو اهرخاوا نونلاو ميملاو ءاحلا نم هفورح رثكأ ىا

 ميحرلا نمحرلا هللامسب عدحا بتلك اذار نينا نع ىملبدلا ىوردقو ميلا اهسال هفو رح

 ةلءاشلا ةحعرلا مومعلدملاب نهءرلاصخ ليقو ادم ندرلا هل ددعل ادم ىا ندحرلا دميلف

 ركذامىا (اذهوإل ديحوتلا باخا صخمهنال ديودتلاب ميحرلا صخو ةرخ آلاو ايندال
 دحانمىا (ةياورلا حصت ناو) طخلا فورح ةفرعم فراعملا نم هينواامم ناب دهشام

 ١ قزر نادءالف) هديب ىا («بتك مالسلاو ةالصلاهيلعهنا) ةياردلا باعصا وثيدحخلا ةاور .

 ىلدلا لاق كلذ انمدق م كلانه ىضتمت ةمكحل ىا (ةءارقلاو ةباتكلا عنو اذه م

 هل ةزحعم تقو ىف هنم اعَس نا ةفرعم امهيلا لصوتلا هيلع مرحي ناك ناو اضيا دعسالو

 اوكا يدسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ذخاف ىراخبلا حيمص ىفام ةداهشب ةماركو
 هللا لودر حما ىلعل لاق هنا ءاضقلا ة اعف هفو هللادءعنب دم هيلع ىغاقام اذه كِف

 هيلع ىؤذاقام اد ددكف» تنك لشياا ناملا] باتكلا ذخاف ادبا كوءاال هللاو ال لاق

 ىلحلا هلاق ام ىلع هيف كال ازاجم مقو بتك ظفل نا ىنالو ىهتنا هللادبع نب دمح
 يه ل ئالاو عاطل نع درفنم ذاش.لوقلا اذه ىف وهو ةقيقح ىجابلا ديلولا وباو

 مهوت مك الصا ةحص) تسدا اهناال ىنعم زاجحم هو ىن.م هحيكص ةظفالا نا اهصخلمو

 ىنلاناىراخلا ىوردقو هظفلام ى رمعيلا حتفلا ىبا ةريسىف عقوو اذه فذصملا ةرايع

 ىراخسلا حيف اهراملل هدب هلوق ىباخلا لاق هديب كلذ بتك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد
 ىنملاف ةءارقلا قلطءال رظنااب ةءارقلا ةءارقلاب دارملانا ىلعا مث ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو
 للا ىلع ةفوطعم ةءارقلا لعجىف ىناسملتلا دعبا دقو ةباتكلانم ةءارقلاو ةياتكلا عنم
 ىنعملا بارغاو ىنءملا بارعاىف ىتملال هدعب و ىهشنا ةباتكلا عنمو ةءارقلاو معلا ق زر قا

 اصوصخ ىا ( اهراعشا ىناعم هظفحو برعلا تاغلب سو هيلع ىلاعت هللاىبد هماع اماو)



 اهيلاعمناسو اهنانم بئارغ نم قيسام ىلعىا باتكلا لواىف ةخس ىو (باتكلالوا)

 هلوق هتيمال ىف ريهز نب سمك هدشنا دقو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهنمو

 ليهش نيدللاىفو نيم .قتع + اه ريصبلل اهيتر> ىف ءاونق

 هلق امو نانذالا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص لاقف نانيعلا اولاقف نان رام هءادصال لاقف

 هدشنا ام اهنمو نيترا ىف لوالا برعلا دنع فورءملاوه - هياع ىلاسعت هللا ىلص

 هلوق اهيفو ةينيعلا هتاديصق ىف كلام نب بسمك |

 ا

 كم دج ىف هلوقو) هك هس ع تقرع 6 ىهنالاو ةاورلا صعب ند شيلا ةغل هلوقف

 حكموا

 عمل سناوقلا اسف هَ ردم هدي هي لك انمز> نع ان دلاك

 ما بمك لاقف انتيد نع اندلا# لوقينا حلصبا سو هيلع ىلاعت هللا هللالوسر هل لاقف
 | ىلع اننيد نع اندلاحم بمك لاقف نجا وهف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل< هللا لوسر لاقف

 | ادع امم ىا ( مثالا تاغل نم ريثكلا هظفح كلذكو) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص انين هلاق ام

 ىسباقلا ةياور اهرسسكو اهتامم حتشب انس انس ىرخا ىفو هانس هانس ةياور ىفو امهيف

 نونا ديد كدلو نيليلا حتمي اهلك لوذ رق نبا لاق هربعو رذوا اهففخو اهون ددشّشو

 | هياهنلا رثالا نبا لاقو نيسلا تنيك هناف ىساقلاالاو نونا سه مدح هنافرذ ىبا ديعالا

 هأمس ىرذاقو هش ةيلاواز ف دم و اه و فنفخنو ةغل نو نسح ة.ثدحلاب انف لق

 | مسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا ثيدحلا ىف ىورهلا لاقو امهف فيقختلاو ديدشتلاب

 ظ 0 ىلا رظن م تاع اعيالاب ىقاخاو ىلبا اهل لاقو دلاخ ما اهسدلا مْ هديب ةص.خا ن1

 ١ دلاخماو ىهتنا هغاصو نسد ةيشدطاب انا ات دلاخ مالي لوش لءُح رفصاو رضخا اهيف

 | ىهو ماوعلانب ريزلا ةرضا ىمو ةثيمحلا ضراب تدلو ىتاا ديعسن. دلاخ هنا ىف هذه

 بك نم لوااهوباو ةريغص ىهو ملسو هياع ىلاصت هللا ىلص هللا لوسر اهاسك ىتلا

 هللاى خر ركبوبا دارا لبساو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر قوت املف علا اها ىلع مسو

 «(سوز سو هءأع ىلاعت هللا لد هللالوسر كعل ددحال لمعاال هل لاق هلمعتس نأ ةيع ىلاعن

 نوكتنا دعببالو ةشدخلا ىلا ةبوسأملا ةغالاب ىا (ةيشيحلاب ةنسح) ةملكلا هذه ىنعم ىا

 قلطي نادعسبالو نسا انسلا ةم ركع لاقو ةيضعرلا دصقرلا ءاميالل ءاهلا فذحو ةيبرع

 نه اهربغو ناخعشلا هاور 5 ىا (هلوةو) روهظلااو نسحلا هيداربو رولا قع انا

 دقوةشرحلاب ىا (أملتةااوهوإب ميخ ةنكاس ءارف ةحوتفم ءام (جرهلا رثكو) قرط

 قفاوت نم وهف ةغالا ةمئا نه ريثك هيلع صنو لتقلا لاقف سو هيلع ىلاعت هللاىلص هنع لس |

 شيخلا ةغلب لتقلاب ثيدحلا ىف هرسف ءارلا ناكساب جرهلا لوقرق نبا لوق اماو نيتغللا

 باد
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 حقو نوف هةظرزان فاكلاو حتفتو نال[ نزوك ورد زءهلا حتشإ ( دود بدكشا/ة 2 لهؤيلا

 ه>ءسأ ىفو هكا عا امهنب نيت> وتفم نيتامهم نيلادف كلت و مضت 7 5ك :و ءانلا

 بنكشاناف (ةيسرافلاب نطبلاعجوىاإ) هرخاىف ميم مدردى رخاىفو ةمحعم امهنم ىلوالا

 ا هدعب فاكلا حّتفو ةزمهاارببكب مدردب مكشا اهلصا لعلو عجولا هانعم دردو نطيبلا وه

 بيغ ظفا وا بيرقت عون هيف نوكيق ملكتملا مو نيتلمهملاب مدردب ءابلا لاصتابو ميم
 ىهذلالاق فورءه هيف مالكلاو ةيلع نب دواد هدن-ىفو ةجام نبا هاور ثيدحلاو اذه

 هنا لويس ىنلا نا ةريره فان ء دهاج نع ةيلع نين دواد نع ةعامج ىور هنازيموف

 هدئسم ىف دما هحرخا كي دطاةل تلق درد بزاكشا ةربه ابا لاق ملسو هيلع ىلإعت

 ظوفاموا ردقم ماهفتسا ىلعل دال هلوَةف اهادس سمع دها# نع ثمل نع ىنراملاهاو رامحيصالا و 1:

 هسيق هنكل ميملا ةدايز ةخسن نالطب ىلع ايا لدبو ةغا هاف هحوتفم نيثلا نكت نا

 حازملا ىلع لمحي نا الا مهللا ةملكلاهذهب ةريرهىنا باطخ هجو روظيال هنا وهو لاكشا

 قيلخب دوره ودا ىلا ييظقلوو بدلا كور ايمانا عيا 7 ةطاخملا ىف ةساطملاو

 هللال وراي اذهام هل تاقف هنطب ىلع ع محطضم وهو ع و هيلع ىلاعت هللا ىب هللال وسر ىلع

 ةالصلاب كءلعو ثيدحلا مامتو - 1 ىلاعت هللاىفص هرسف مث مدرد بنكشا لاقن

 آر لاق ءلديردل] قئار عال امر نراك 1 وعر ىدرطن الو كوع زعم هلاك نيم راافيكر افا ' |

 رك ذف هل> رب ا ىنبطب ىلع نا -ءطضم مان اناو منو 4 اع ىلاعت هللا ىلد هللال وسر

 ثيدحو اذه لع ىلاعت هللاو عما نم عنمالو تلق مدقت ا فااخموهو لاق تيدحلا ْ

 هإ.لصاالو؛ةماعلا ةئنسلا 1 ءةروهشم ةدحا و دب «كيرقلاو, نيتنن نيني يف. وذاود يغأإد

 ةيهبلا فراوعلاو ةينسلا فراعملا نم نك ذام ريغ عم ىا ( كلذ ريغ ىلا ) ةصاخلا دنع |

 سرامنمالا )ل ةداع ىا ( هضعسالو ) هلكب ىا ( هب موقيالو اذه ضعب ملسبال ام ) |
 ىلع ةيظاوملاىا « بتكلاىلع فوكدلاو ) ةسردملا مزالو ةسرادملا مواد ىا ©« سردلا

 مولعلا لها ةسلاجم ىا نونلاو ءامااو ةثلثملب ( اهلها ةنفاثمو ) ةلوطملا نكي ةعلاطم ٠

 نم هرم مانا عيمج ىف ىا بصللاب ( هرمع ) هثحابملا ىنتمع ةدحوملاو فاقلاب ةخعسن 5

 فوصوموفورعم ( لجر )مالسلاو ةالصلاهيلع هنا لاذلاو ىا6 وهو و هد عايض ريغ

 بوسنم ىا ( ىىا ) ىتالا ىنلا هلوسرو هللاب اونم اف هلوق دنع هقحىف 6 ىلاعت لاق اك )

 هثيب لق راقلطمب دابة ناني ىار أ وغرام يمسك از عبدك او دنيدانو «طياةمال الز
 لهاةيحاصع ىا ( هتفص هذه نم هيحصل ) ميد هيلع ىلاعت هللا ىلد وهىا«( فىيعالو)

 ةيارد ىا ( لع مهل موقنيب ) ىبرتالو ًاشتناالوىا ( أثنالو ) ةباتكلاو ةءارقلاو ةساردلا
 فاصتالا اهتسرادمب نكي ىتلا ىا ( رومالا هذهنم ءىشب ) ةياور ىا ( ةءارقالو )
 روهانمىا ( اهنم 'ىثشب ) هنو ىوعدو هتلعب ليقىا ( ليقوه فرعالو رز اهتسرامعإ

 واتت تنكامو ىلاعت هللالاق ) أيش لبق وه فىعالو ىوربو ةباتكلاو ةساردلاو ةءارقلا



  ةةدلل سا
 هطختالو ) اهريغو ةيهلالا ب بتكلا نم ىا( ب ناك هما نأ زقلا ولو لق ىا ( هلق نم

 النار مهلوقىف م ديك أتلل كدس ىا كنيمس هلوقو اضبا ىلقنم هيتكتالو ىا ( كنيع

 كشل اتاك اثراق تنك ول ىا نولطملا باترال اذا اهءامت ( ةنآالا ) ىنذاب تءمسو ىنيعب

 ىذلا باتكلا اذه ىتأب نا رداق "ىراقو بتاك لك اال ذا لئاطلاريغب قاعتملا لطاملا لها

 رونلا اذه رودص نا لصاخلاو *# باءلالا بابرا عيمح هنم ةروس رصقاب نايتالانع زحي

 رهظ ول امث ةهش دعباو ةمارك رهماو ةزحعم رهظا ىمالا دب ىلع رومالا هذه روهظو

 ىنلا ةياوكل ناتنكلا لهال بارالا لصخت ناك دقو امسال بتاكلا ءىراقلا دب ىلع

 هللا ىلص هنا ىلع روهمجاو اذه ليجتالاو ةيروتلاف مهدنع ابوتكم هنودحم ىذلا ىىالا

 هناف مهضع هبوصو ىجابلا لوق وهو ةدحاو ةرم بتك لبقو بتكي مل م-و هياع ىلاعت
 هرصتخم ىف ىط رقلالاق ةيناث ةزجعم نوكيلب ةدحاو ةرىم بتك هنوك ةزجعملاف حدشإل

 ىوق هاظ بتكف باتكلا لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لودر ذخاف ىراخلاىف هلوق

 ولنا تنك امو ىلاعت هلوشب اكس موق هركنا دقو هدِس بتك ميسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هنا

 بستكملا طخلا هنع ىننملا طخلا ناف هيف ةركنالو ةباآلا كئيع هطخنالو ٍباتكن م هلق نم

 هيلع ىلا_ت هللا ىلص هيدن ىلءاتا ىلع ىلاعت هللا هارجا ةداعال قراخ طخ اذهو معتلا نم

 ىنيالو ىهتنا هتوبن ةحىف ةدانز اذهو ةبستكملا ةباتكلا نحال هنا هاش عم سو

 ةاستلط لانو ةؤيللا قواطحتوانازقلا لاوأز“ لف هم“ ىلا هلك نم ”قاتنا تنام "ةلؤقف نا

 دعب هل ىلاعت هللا امهيطعي نا ىفاسال وهو ةباتكلاو ةءارقلانم اعونمم ناك هنا ىلا ةراشا

 لكل بسنلا لع ىا ( بسنلا برعلا ف راعم ةياغ تناكامتا ) ةماركلاىف ةدايز هتلاسر ققحت

 اهدحو اهل زهنم اهفلس عاق و ىا ( اهلئاوا راخاو ) اهدحو اهسانء اهدح ىلا ةليق

 اهلاثماو تطال ىف ثنلا ىا ( نايلاو ) اهفاوقو اهنازوا ( رعشلاو ) اهدكو اهمعنتو |

 مهني اهف عاذو عاشو ارحس“ مهرثنو مهرعشىف مهنا نوكي نا داك ىت> اهيف ام قامتام وا
 لصحامتاو ) ارثنو امظن ةحاضفلا ةياهن اولصوو ةغالبلا ةياغ اونو اركفو اركذ

 ىا ( هنع هلها ةثئحابمو هيلطب لاغت_ثالاو ) اع ىا ( كلذ عل غ غرفتلا دعب مهل كلو

 هئامزاو هنانحا عيمج ىف هناصغاو هنائفا عيمجم ملام ع ونلا ىا 6 نفلااذهو ) ارصع

 هيلع ىلاعت هللا ىبد ) هلك رطش نم ةلكشو همهف رم نم 85 ىا ( هءاعرح نم ةطقن )
 ( ءاث رك ذامت ءوثشب ) دناعملاو قا نع لثاملا راكتا ىا ( دحاملا دح> ىلا ليدسالو مو
 ةديقعىف ام نوثشتب ةديكم ىا ( ةليح ةرفكلا دج والو ) دصاقملاو فاطملانم ىا

 © نيلوالا ريطاسا مهلوقالا ) هاو هانيكح ىا هانصصنام ةخسن ىفو ( هاتصدقام عفدف )

 نيلوالا ريطاسا اولاقو هلو مهنع هللا ىح م نيقاسلا 0 دارقلا» سلا له

 هلوغ معاوج ىلاعتو هناحبس هللا ىلوت دقو اليصاو ةركب هيلع ىلت ىهن اهثتكا

 هملعي امتاو ) نولطاملا باثرال اذا كيج هطخنالو | هاك هلبق نم ولثت تنك آمو

 (رشب )
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 ىدلا لاق امال اذه مهاوقم ىا ( مهلوق للا درف را والا لاا ءابعالا مز ىا»(ازراعب

 4 نايعلا ةراكم هولاقام م نام فى مع ناك اذهو ىمحما هيلا 0 نولمع كا ءاحلاو ءانلا

 ىمرافلا ىا ( ناملساما هيلا هميلعت اويسن ىذلا ناف ) ةدهاشملاو ةنباعملا ىا نيعلا يسكب

 ( ىىورلا ديعلاوا ) ربا نامملس سو هءاع ىلاعت هللاىبص ىنثلا هامسو ةحيتص ةخنىف اك

 ةرحهلادعب هفىعاما ناماسو ) كتطماذ انااا هعأأ ىزئالادبع نإ بطيو> مالعغ وهو

 ةورعؤلا تازدعمملا وا هنأ را ىا )»ع تانب' لاا: ند دعس الام روهطو نادي ملا نه ريع كلو

 أرد ناكو 06 ناكف ىورلا اماو ) ناكل هماعإ ناك هنا روصسالاو هناق رفلا تامالعلاو

 ماعلب زا ”نتحي | هنان نموا قاسم ئا( همشسالق “كاتختاو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا ىلع

 هيلا ىا 46 هدنع سا 0-2 هيلع ىل اعت هللا ىبد ىنلا ناك لب لو زر ناتسالا ربجوأ ْ

 ( ناسللا ىمحتا اهالكو ةورملا دنع ) هيدل ةيادهلا ةيلباق حمل ناك امل هيلع لّشو

 وهو دلالا مل لادلا ديدشتو ماللا مكب ) دالا ءادءصفلا محو (ر ناسسلا فريعضو ىا

 رسكف حتف نال عج ليقو نسلاعمح نوكسف مهب 6 نسللا ءابطخلاو ) ةموصخلا ديدش

 رسكتو ميلا حتش ( اوزحم دقو ١ نايبلاو 2 ١ مناقب هلت انامل > ىلا

 هو نه ةروشا زصقأب نايتالان غالب .(هلتع. نامالااو): ةرتهظا# ىا (هتقاامبةضزاعن نعإ |

 ناشالا 3 ليقو فيحضت هنا صهااغأاو ءارلا هقفصر هحسأ ىفو (هفصو مهف نع لب

 فيكف ) هلك اذهنع اوزجك اذا مهف كلاس ىا (همظنوإ هييكرت ىا (هفيلأت ةروصو)

 قطنلاف ىبلاو ناسالاىف ةمجعملا مغلاب ىهو ةنكللا نم ةغلابملل لمفا ( نكلا ىمحتاب |

 ةدحوملاب ( ىمورلا ماع وا ناملس ناك دقو ) مكب ىا هريبعتىف ىملدلا دعباو نايملاو

 لاق نيءلا رسسكو ىلوالا ةيتحتلا حتفب ( شيعب وا ) ماب لاَشو مأللا نوكسو ةحوتفملا

 هملعب اا نولوش هو كو ىذلا وه هم راع لاق ةريغملا نإ مالع ش اعل هدب ري ىف ىه هدلا

 ةدحاوم نوكسو ميج حتش ( ربجوا ) ةباحطصلاىف هو ركذ دق مهتبأر شيعب ىلحلالاقو ب

 اره مت تنا هل لوو هب رمضي ناك ءالوم نابع ]ارا هلق ملا ةريغملا نب هك افال مالغ وه

 هلؤقىفر ادكو فباحشلا ف. انك ذل ياا راظ ىاذياولا# ليتل لي -اعإ وج نياشا جالا ىلا ةلاوقبف

 فالتحاوا هثيعت ىف ءاملعلا فالّتخا ىا ( 9 مهنالتخا ىلع ) ةيتحتلاحتش 6 راسروا )

 | مهيب امف مهلك ا وناك ىا ( مهر هظا نيب ) هئيست ىف مهري لم نم هتيسن ىف ءاهفسلا

 لادلاو ميملا حتي 6 مهرامعا ادم ز) هن وملك ةخسن ىفو ( مهن وماكب ) مهرابخاب نيفراع

 رودص ىا ( ءىث )) ىورلاو ناماسك ( مهنه دحاو نع كح لهف ) امتدم ىا اروصقم

 ةزهاشلا تاي آلانم ا( سو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم هب ءىحم ناكام لثم نم )ف ام ءىش

 ( كلذ نم ءىثش ةف رعع ) مهدنع مهو ىا ( مهنم دحاو فرع لهو ) ةرهاقلا تازجعملاو

 عنم 'ئث اكان .,دقتلاو: نضوفلا 'نلعو يا( عئمام و 2 مالسلاو ة الدباب هيلع هب ءاج ام 1



 ادج هاظ وهو ةحبص هذ فن ىف اذكو ممءاينلا حالصاب مهئامبا ىطدلا لصاىفو مهفلس

 ا )»ع نات رفس وا ( ةد>او ىا ثم ةرفسف الا مه دالأب 2( كس هخءسن ىفو ) نع جرم م 0 ْ

 ظ
ْ 

 ةيكأو فاقلا حش )ع سقفوا 03 دارا انهه سهل هنا الا دادملا يعم كلدك 3 اهدتق نم |

 سهلا 0/07

 نيعلا تشب ) هددع ةرثك ىلع دكا 03 رورشغملا ىوردو نب

 هدك ىف ه.ملو هدح ىا ةدحو واو نوكسف ةزضهو لاد مغب (هءاط بؤدو) مهدادعا

 ركنملا نم هءادعا ىئءا ) ودعلا )

 هب ءاحام ىا هِلوّش ىحلدلا أطخاو هريغوا ناماس نم ىا ( اذه ىلا ساي نا ءهدسج ةوقو )

 ىا ( هب ضراعبام ) همعز ىلع ىا ( اضيا ) هيلع هخسنىفو ( هنع ذخانف ) مالسلا هيلع

 ىلع حتفتو ةمحمملا نيغلا نوكسب ( هيغش ىلع هب جتحام هنم ملتي و ) مالثلا هيلع هب ءاحام

 خسالافو ادج ىهاظ وهو ىحلدلا لّداىف اذك هءماصخو هرش جسم ىلع ىا ةماعلا ناسا :

 هنا مدّقت ( ثراخلا نب رضنلا لعفك ) هيعباتمو هيعباشم لجال ىا ةلعلل ىلعف هتميش ىلع

 ىره ولا هركذ اك ةدلوم ةلك ىهو ةمحعملا ءاخلاب ةقرلانم ( قرخع ناك ا ) ارفاك لق

 هللا ىلص ىبالا باغال و ) هريغلو هل امن ىدخم ال امث ىا ( هيك رابخانم هه ١ فرخزب ىا

 اقام ؤترتا ب لانالنم تانك لاوز) هبلسكن لا ايفان لزكي ةةيرغ ىف .ةتباؤق نع سو هيلع ىلاعت
 ( لاقيف ) هموق دالب نم اهوحتو ةنيدملاك ىا بتكلا ةخسىفو ( باتكلا لها دالب ىلا ١)

 هما رخآ ىلا هرمع لوانه ىا 6 لزيمل لب ) مهنع دافتسا ىا ( مهنم دمتسا هنا ) بصنلاب

 ىعرب ىحلدلا لاقو 6 هبابشو هرغصفف ) مغلا ىا ( ىعرب ) مهب ىا ( مهرهظا نيب )
 ءايبنا ىا 6 ماسلا ةداع ىلع ) ادج ديعب وهو ةظفاحملاو ةظحالملا صو ةاعارملانم

 هتحوزل هتراحنىف ىرخاو اريح ةراشاب قيرطلانم هدرف بلاط ىبا همع عم ةرم ىا

 الوا ةرفس ىمست له ىلوالاةج رخلا نا ىلا ارظن واب ديدرتااو ةرسيماهمالغ هعمو ةحبدخ

 ناةرفسف الا لوس نا ىتْش ناكو ةعا اهركذ ناثرفس نائاهو ىلا لوق عف دناق

 ميلا مشب ( هثكم ) امهيف ىوريو 6 اهيف لطي مل ) نيترفس لب ىنءملا لاَ دق هنا ىلع

 6 ليلقلا ميلعت اهيف ) لوهجلا وا مولءملا ةغيصب 6 لمتحم ةدم ١ هثبلو هتماقا ىا حتفتو

 راكتالل ماهفتسالاو ريثكلا مياعت اهيف لمتحم كفيكف( قا!" رتثكتلا كف 7 قيفلا دعا

 فلاخالو مهنع بغي ل )) ءارلا حتش 6 هتريسشع ةقافرو هموق ةبأ ىف هرفسىف ناكلب )

 ءهنع ىا 6 مياعت نم ةكمب هماقم ةدم )) هلاح فاتخا امو ىنءملاو عفرلا وا بصنلاب ( هلاح

 فالتخاو ) رهظالاوهو ىلعت نو ةخسن ىف و ىحدلا هلاق اك ةدي مال هلا نايب نمو ىنرع

 ءل قاعتم ىا 4 مدعم وأ 0 سدسقلا اذكو قاارضن ملاع ىا ع دال نيسف اخ همصو ا

 ا ا” كلاذدلا مل )»2 كعل ناك و لب ( ناك رع رح هنأ ل ا 1 نهاكوا ( مودعنلا ا

|| 

 دعب هلك اذه ناك ول لب ىحلدلا لصا ىفو ناك معا ( هلك اذه ) هملعت روصتو هثكم دعب |

 ظ 2 4 قاف 'ىج ناكل (ْ هلك دعب اذه ناك ول 3 هديك ةذعسأ ىو ادح صان وهو

2) 



 ا
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 هدا افضل

 قلب نتجيع) 64 ظفع كامو رافع ار ركل لفظا قالا ارحفا نلت نبهان نقلل رتفنر الرمل ةعج فلك
 نزلو مم مهب (العو) ةهبش لكل ةحرت ة>لفنىفو ةذءاد ىا (ةج لل اعفادو

 ىلاخلا لاقاك ال ةددشملا ماللا رسك و ميلا حتشب ةخان ىفو ةففخم ةيتحتف مال فيتو ميج

 هتيير لياخم هيلع حولي امم ىا 6 ما لكل ) احضوم و افشاك ىنعملاو ءاسلا ناكساب
 ع رج تح

 .صهانو هناما 4 ( الاخ انانيوجسدل 2 ) مالس الو ةاللصلا هيلع هصااصخ نمو 7

 نملاو ةكن الملاعم) هلةعقاولا هرابخا ىا ةزمهلا حتفب (هؤابنا) هنا زجعم بلاغ ىا (هنايا

 نا ةعاطو) نيتحوردب ةعقو ىفاك نيب رقملا ىا ( ةكئالملاب هل) هتناعا ىا (للادادماو

 لاا اذهو ناو ةكئالملل ىا 6 مهل هباحصا نم ريثك ةيؤرو ) نيديصن: نح ( هل

 باطقلاو اهفيفلو ءاظلا ديدشتت (١ىهاظت ناو ىلاعت لاقإ هلاو>١ ليصافشت دعب كلنيش

 ةريغلاف طارفالانم هيدل هءوساع ىلا ىلع ىا (هيلعإ ان واعتن ”ناو ىا' ةصفحو ةدئاعا

 ان حتلاو ميجا رسمك (ليربج و هب قا (ةالؤم اوه هللا نأف ١ هيلا: امنيات ةركلا |

 .هرصن دعب ىا كالذدعب مهتيش ىا ةكل الل او رمعو ركب د ا ناتسؤلبا اكو ىأ 60 .ل1)

 مكعم ىلا ةكئالملا 3 كير ىح وبذا ىلاعت لاقوإ هل نوره ا ىا ريهظ ىلاعتو هنادع.س

 مكتاحانع قا كب مكبر نوثيغتستذا لاقو ) مهلانيعم مكعم ىفأ شاب اكفنا ياوطن ىجنلا اوف

 سا رام اها[ ولفت ناوع نعو.اننادقلر لعب اه اننا منسي: تاكيفاب) كما ديزل
 لوي البقتسم هيدي عرف ردب ىف ىا ةثامثالث هباختاو افلا رافكلا ىأو سو هيلع ىلاعت
 هءرب فتوي لازاق ضرالاىف د.عتال ةباصعلا هذه كلمت نا مهالا ىتدعوام ىل نزلا مهللا

 | كدعوام كلزحتيس هناف كبر كتدشانم كبسح ةهللاىان ركبوبا لاقف هؤادر طقس ىتح

 تفلأب .ىا (نيتناالا) كت وانعم ىنأب ىا ( عدم ىلا ) مكبر ىا .( مكل, باجتساف)
 ضعس مهضعب فدري ىا اهحتشبو نيمباستتم ىا لادلا رسكب نيفدرم ةكنالملا. نم

 لاشالا ىا نيتروسلا نه نيب الاب ةراشا دارا هلعلو ةي الا لوش نا ىهالظلا ناكو

 فالا ةئالثب مكب ر مدع نا مكيفكي ناانينمؤءلل لوقتذا ىلاصت هلوق صو نار< لاو
 فالاة سم مكبر كد اذه .محروف نم وس و اوقتنو اوريصتناىلب نيلزنم ةكنالملا م
 دعولا عقو ثيح دحاو رد نم نيتصقلا ىلا ءاميالا نوكيف نيموسم ةكئالملا نم

 نسالاب دارإ نا دمسبالو رصنلاو ددملا دقف دقف املو ربصلا طرشب اديقم ىناثلا ىف

 الما ىا (اقرصذاو لاقوإ ربدتف رهظالاوه لب نوئيغتستذا هلوقو ىحوبذا هلوق

 املف ىا ( ةيآلا نارقلا نوعمتسي) نيبيصأ نج ىا (نملا نم ارفن كيلا ) انهجوو
 هلا درو دقو اذه تايآلا نيرذنم مهموق ىلا اواو ىذق اسملف اوتصنا اولاق هورضح

 ف يرعبت احلا || تاق 1 هيلع ىلاءأ هللا ىلص هللالوسر اوفاوف اوي ءامرلا تسر >ا1
 ا. 2-- 4 هدم ع
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 نبا ةليل همم سطح. هلا .دوعشم نبا ثيدح اما :هتءانرق !ومقتساف ؛عنصلا :ةالغف اش
 اذك ( ىصاعلا نب نايفس انثدح ١ هضعب ريرقت اضبا ىتايسو هلحمىف هتنب امك اضيا تباثف

 هركذ ق.س ( هبقفلا ) انمدق امك ماللا ال نيملا لتعم هناف ءاي الب هنارهظالاو ءايلاب

 ةيفنألا ةعانم ىا ( ىدنفرمسلا ثاللاوبا انثدح ) هيدل ىروذح ىف ىا ( هياعىعامس )

 مهب ( ىدولملا دما وبا انثدح ١ نكسيو ءارلا ركب 6 ىسرافلا رفاغلا دبع ان )

 هْنع - حسم ىوار نايفس نب دمح نب ميهاربا وهو (نايفس نبا ان ) حتشاو ميجا

 هريغو لسم هنع ىور ثيدح فالا ةرشع ظفحم ناك دوادوبا لاق ميملا مب ( ذاعم
 ىمتنملا هيلا دمحا لاق ةرصبلا ىضاق ظفاحلا ىربنعلا ىم.غلا ذاءم نيذاعم هوبا (ىنا انن)

 ةعالا هلدج رخا (ىنادشلا ناماس نع)إ ثيدخلا ىف ليلج ماما (ةيعش انثإ) ةرمصلاب تدثلاىف

 ىدسالا ميم وب أوه ءارلا ديدشنو ءازلا نكي رزو ريغصتلاب ( شيح نب رز عمس ) ةتسلا

 مهو دوعسم نإ باكا نم نيدوهشاا ءارقلا ناكا ند ناكو 0 نبرشعو ةلاو شاع

 هللاىا (لاق) دوعسم نبا ىا (هللادبعنعإب قاخو دوجحنلا ىبانبا مصاع هنعو ايلعورمع

 ىنلا ىا ( ىأ رإ دوعسم نبا ىا (لاق ىربكلا هبر تابانم ىأو دقل) ىلاعتو' هتاحش

 ىلع لدب (حانج هئاتس هلإ هتقلخ لصا ىا (هترودىف ليربج) مل-و هيلع ىلاعت هللا ىلد

 ثالث و ىند. ةخنجا ىلوا السر ةكئالملا لعاح ىللاعت هلوق هّشسْنم ىلا ريشب امك هتمظع لاك

 ىراخبلا هجرخا فوقوملا اذهو ريدق ءىث لك ىلع هللازا ءاشيام قاحلاىف ديزي عابرو

 ةيزايس هل ثيدحلا ماك نمو م6 سنأيل نييمدآلا ةروصىالا ةكتالملا نم هريغو وه هرب نع

 ىا (هتثداحىفإ رئالاو ثيدحلاى ا ( ربظاو) هيلع ىشغف رضخالا دجربزلا لثم حانج

 اههمظعتل عما ةغيصب ( مهريغو ليفارساو ليربج عم ) مالسلاو ةالصلا هيلع هتماكم

 لانخلا .كلهو لشارزءك (ةكئالملا نم اهريغو ةخسن ىفو نانا عملا لقا نالوا

 طثت نا اهل. قحو ءاؤملا تطا ثيدك ( مهمتك نم هدهاشامو ) رانلا نزاخ كلامو

 لمارزعك ( مهظعل روص مظعو 2( دحاسوأ عك اراما كلل هفشوألا مدق م أهفام

 اذه دهتاي ريخك ةمنالا هاور ىا (روهشم ءارسالا ةليا» شرعلا ةل> رئاسو ليفارساو

 جارعملا ةليل ىأر هنا اعوفرم ساسبع نبا ىورو قاسملتلا لاق كيلع مسي لابجلا كل
 ةنسفلا ةريسم دحاو لك لوط حالسلا اش قاب سارفا ىلع الاحر ىلاعت هللاةكلامتيف

 ليريجاي تاقف لاق مهرخاالو مهلوا ىربال نيعباتتم نوبهذب سرف لك لوط كلذكو

 مهاراو دءصاو ط.ها أنا لاق متوهالا كبيردو:> مسام ىلاعت هلوق عمسلولا لاق ءال وه نم

 هلاق ضايرلا ىهزىف ىنسنلا هركذ نو.هذدب ناالو نوئحي نرانه ىرداال نورع اذكه

 | ىا (هتريضحل) ليربج ىا نأو ىحدلا لداىفو ةكئالملا ىا ( مهاردقو ا ىكاطنالا |

 - و .

 ( هروض#ي )
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 قدوكتسر) اضببا لاش و ةئلثم ءاخلا نا ىناسملتلا لاقو نوكسف حتفب ىهو مالسلا هيلع هروض#

 مايالا ةتوافّتم ىا 6 ةفاتخحم نطاومىف ) مارك 51 ىا ( هباكانم ةعامج ) اهحتفو داضلا

 ( مالشالا نع هلثسإ لجر ةروصو مالسلا هيلع ليربج ) مهضعب ىا ( هياخا ىارف )

 ىنعملاو ةددعتم قرط نه اهريغو ناذ.شلا هاور 95 ناعالاو ةدايز ةخسنىفو

 سيل ةيحدك ىملدلا لوقف روك ذملا ثيدحلا لايف م" فورعم ريغ لجر ةروصف

 ةخحسنىف 5 ديز نبا ىا ( ةماساو سابع ناىارو ) هحرش حشو جح ناو هلحىف
 لادلا ريسكب ( ةيحد ةرودىف ليربج ) هنرمض# ىا ( هدنع اهريغو ) ةثراح ناوهو

 دهاشملا دهشو امدق مسا دقو ىروصلا ندحلاب روهشلا ى اكلا ةقم ءاخ نبا وهو حئافنو 0

 اماو لقره ىلا هعفديل ىرصب ميظع ىلا ةعم ينانكيب هي هيلع هلسراو. ردن, دعب اهلك

 ةيؤراماو نتىم ليربج اذ ساس.ء نبا هظفاو ىذمرتلا اهاورذ هل سابع نا ةيؤر

 اهتيؤر ىورف ةشئاعك اهريغاماو هتأر ةملس ما نا اهيفو هنع ناخيشلا اهاورف هل ةماسا

 مالسلاهيلع ليربج هأرقاو نيتيص ليربج ىار نامعالا نب ةثراحو ىناسملتلا لاقو قهيبلا
 ناسحو ةكتالملا هتلسغ ضاع ىلا نب ةلظنحو كله هحسم ىلحبلا هللا دبع نب ريرجو

 ذاعم نب دعسو - هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس ر نع هتدكانا ليرب# هللا هدبا تباث نب

 صاقو ىنا نا ىا ( دعس ىارو ) طق لا م اول زئام كلم تملا لوويس هنز انك كك ْ

 صهالظلا وهام ىلع بنا ص رانو فلا 14 لساك هو و لي ربح هراسو هنيع ىلع 0 نيدح.عمصلا فك :

 5س لاق ةفانصضالا زوحنو فصولاب ) صين باس امهيلع نيلجر زو 0 ردانإملا ا

 دعس هلع م ليمئاكيمو ليربج امهنوكف ىراخبلاىف ايمسي ملو ليئاكبمو ليربج ىن»ي ملسمىف
 كيلا ملم ظفاو تلق ىلعا ىلاعت لاو كلذ ركذ هنودنموا هنع هلاق هنع ىوارلا امناو

 باث امهيلع نيلجر دحا مون هلامثنعو سو ةيلع ىلا#ت هللا ىلد هللا لوسر نو

 دعس ىورام لثمو ىا ( هلثثو ) ليئاكمو ليربج ىنعي دعبالو لبق انهيار ضيب

 ءازلا تفي ( ةكتالملا رجز مهضعب عمسو )) ةباحصلا نم ريثكن ع ردص ىا 6 دحاو ريغنع )

 رم نع هاور ا ىا ( ردب موب اهايخ ) ةعرسلا ىلع مهلمحو مهثح ىا ميلا نوكسو
 قهيبلاهاوراك ( براضلانوريالو ) ردبىف ىا ( رامكلا نم: نذر ايطار مهضمإو.)

 قحسا نبا ةياورىفام ىلع ىنزاملا دواد وبا لاقو ىنيالا دقاو ناو فينح نب له-نع

 كفر ىو اللا لست لق اةيبأ رايق واكب داش نادرو 1: نككرشل نب اليو ممالزالا
 ىلاعت هللاىلد ىبلا معنبا وهو باطملادبع نب (ثراحلا نب نايفسوبا ىاروإ ىريغدلتق هنا
 ةظفاحم ءابلا ميم و ضيبا عمج ءابلا يسكب ( اضيب الاحر ال ردبب موي ىا (ذئموي) لسو هبلع
 مغلابةقليلاك ضابو داوسةك رحم قلبلاو قابا عجن وكسف مذب ( قش ليخ ىلع ) ءايلا ىلع
 مواّشالو قيطيال ىا ءىش اها موشال ةخساىفو ( ءىث اها موشام ضرالاو ءامسأا نيب )

 اءمح ايئدلا لها كالهاىف فاك ادحاو اكلم ناف ىلاعت هللا قلخ امم ىا ءىش لاحرلا كلتل



 قف دعل عمجا نم عمال نكا مار ىذلا وه هنا ورم ني لءيسنع قييبلا ىور دقو

 , مسمىفو ةداتقنع دعس نبا هاور م ( نيصح نب ناره حفاصت ةكئالملا تناك دقو ز) عمسلا
 | (1 لف ةمكلا ىف ؛لئريج ةرخخ سو هيلع ىلاعت هللا ىلس ىنثلا ىراو ) هيلع ملست تناكاهنا
 ٌْ مدمن ء ىقييلا ءاور اذه هئبدحو هتنيهو هت ءظعنه ىا ( هيلع رك ا ةزمح طقس ىا

 | سمعا لل ىا ( نحلاةليل ) هنع قييلاهاو راك ( نا دوعس»نبا ىارو ) السم راسي نبا

 | ىا ( مههبشو ميمالك) دوعسم نبا ىا ( عمسو ) مهرذني نا مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا
 ' دونهلا وا نادوساانم موق ءاطلا ديدشتو ءازلا مغب 6 طزلا لاحرب ) قطنلاو قالا ىف
 , ةليآ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا عم نكي مل هنا هنع - ثيدح ىفو ىلخلا لاق لاوط

 ١ ده هحايصن . ةدعيصاإ دوو هبا جئارمأ هشاارب ذأ كل موو نئادم لي ريد كلها دق

| 

 ني هللا دنغ نع زوهشملا"ثيدحلا نا هظفاام هتريس ىف سانلا ديس نبا"نكذ نكل نجلا

 | قيرط درفنت مو لاق اضعب اهضعن ديشي و ضعنا اهضعب دهشي ةرهاظتم قرط نه دوعسم

 ريغنه هركذ ىذلا ثيدحلا ءاح دقو ىهّنا رّقلا ذيشب ءىذوتلانم اهيف امب الا ديز نبا

 نكل رثلا ذنسش ءوضولا هيفو سانع نا ثيدحنم ةجام نبا وهو ديز نبا قيرط
 ىلع لهعلاو ناك لسرم وهو ةهئيدح فيعضت ىلع لمعلاو ةعيهل نب هللا دنع ديسلاىف

 السلال ار ارو رق لط مازإل دقو: ذهل هعاطأو [ولفاكلا نموا هزرماإلا نشيل فالخ .ةلويق
 مقيل لاق مث ةليل تاذ بطخ سو هيلع ىلاعت هللا ىلع ىنلا نا امهنع ىلاعت هللا ىذر

 ١ ىلاتت هللا ىلس هللالوسر هلم دوعسم نب هللا دنع ماقق دك ةرذ لاقثم هباقىف نكيمل نم

 ىلو> اا ياجعل ى دبا الوبر زر اان ةكم نم انج رخ دوعسم نا لاقف هسفن مج لو جباع

 بهذ مث ةمايقلا موب ىلا ىنقلت ل هنع تجرخ ناكلناف طخلا اذه نع جرختال لاقو اطخ

 ىل لاقو رجفلا عولط دعب عجر مث رحفلا علط ىتح نارقلا ًارّديو ناعالا ىلا نا وعدي

 هدحاو روهط ءامو ةيبط ةرع لاقف ل رّذلا دس الاال تلق هب اننا ءام كعم له

 | دوعسمنانع ىنطفرادلاو ةجام نباو ىدمرتلاو دوادوبا ىور دقو ردفلا ىلصو هب أضوتو

 ظ هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا عم دوعسم نا نوك ىراخسلا تننا دقو هريغو ىواحطلا اذكو هوحن

 ةعق ارتشح اهلا دوعسم نا تيدح اماؤ ئلدلا لوق لا .ٌتفتليالف:اهجو رشع ىتأب سو

 | حجراو حصا ىراخلا ةياور لون اناف هعم نكي مل هنا ملم حيت ىفف فييعضف نجلا ةليل

 ١ دارملاوا تايم تس تناك نا ةليل نا عم تارثالا دنع ىننلا ىلع مدقم تايثالا نا ةدعاقلاو

 وهو ( دعس نبا رك ذو ) تالاخلاب ملا هللاو تار واحلا سلجم ريض مل هنا هعم هنوك ىتنب

 ١ ةنييعنبأ عمس ىدقاؤولاتاكب فرعءيو خحيراتلا فنصمو ىرغصلاو ى ربكلاتاقيطلا فدص»

 ريم نب بعصم نا ) نتامو ناثالث هئس تام هربعو ايندلاىنا نا هنع ثدحو نيعم ناو

 | كازو لا نينلا ناكف هتروح كلم ةياارلا يخل ) ةيأّرلا:يحلاط :ناكو ىا( ها مو لاقان
 (  كلملاهل لاقف بمصماي ) ودعلاةهجلا (مدقت) وه هلا هنم انظ ىا 6 هلل ودب ٍلسو هيلعىلامت

 ١اى(
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 ١ (كالماعتاا ) -ىفاتف اغا( لوتفملا واب لغافلا عطل ( اكتفةبشمو قيل 3 تماوجيف ةيديبعأ '

 ىمست و هناكم ماق نكل ىلب لاق بعدم لش ىلا هللا لوسراي فوع نب نه رلا دبع هل لاقف
 هل لوم ناك مث هفرع ىتح هفزعي مل هناو ةلهولا لو' نم هفرع هنا لاقحا هفو ىهتنا همسا
 ىلع وا هيم.ستسأب هل ةيمسوأ مولعملا ةلزنم كيخا ليز وا فراعلا لهاحت لسق نم سءعصمو

 ناو َقهبلاك (نيفنصملا نم دحاو ريغ د دقو) ماعأ ىلاعت هللاو همان و فاضم رده :

 اح انا ىورب 6 سولج نحت انب لاق هلا باسطخلا نب رمينعإل هلاك اىف الك 3

 اع ىلاعت هللا ىلد ىنلا ىلع م اق أاصع هد 5 لقا ذا ماسو هلع ىلاعت هللا ىلد ىنلا

 هنوصو يفرم هذه ىا نوالا جا يهب 2 اة هم لاا مالسسلا ىا (هيلع درف م اسو

 تاياورلا ضعب ىفو ملا ف.ةخعإ (ةمءاه انا لاق مهنم ىا (تنا نم ىح ةءفن ةخس ىفو

 هدانا اهلل قا اكو ءاه حفلة ةزعم ىفو ةنتااوو 57 علا نءا زن ماهلا

 ةيلشا لا نقاش قالا هيد 2 ةدايزتب سدقال وا قانلقلا 5 4 نقال ا ةففْحح وا

 هزيسلا ف ئاودلا زك دق سشلا اونا مدان. نا كمر طانوا يعور ىانكملتلا لات اليزارع

 ءاذلل الا ديلا( هلو مالو 0 ىتل هنا رك ذفر) ءايلا سقال سيابا ةيرذن٠ لاق دها# نع

 هللا ىلص ىبنلا ناو 7 ىلحلا هركذ اك عوضوم هنا مهضعب لاق («ليوط ثيدح ىف مهريغو

 لكيلا يابا هثيدحىف نازيملاىف و ىلا لاق ب ةاا نه اروس هملع ماسو هيلع ىلاعت

 ١ دحا هللاوه لقو نيف زارا كوالا ديبالا اذاو نولءاستب معو تالسرملا هماع مالسلا

 ىف ىشمي ماو هيلع ىلاعت هللا ىله ىبلا انين لاق هنا هريغو ىكاطنالا 000007

 لتلغ مالكتلا لاقت .ًاهنلح/ كيتا اضع هايلطا قورمار كت :حلبقل ذل تاون ,ةكم,.الابجي نذل
 لاق تنا نلا ىا نم أ لاق مهتمغلو ن نللا ةيسشم ماسو هياع ىلاعت هللا ىلد لاقف دمماي

 انا لاق كيلع ىتا مك ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هل لاقف سقال نب مهلا نب ماهلا انا
 نم عنماو ماعطلا بباسطا دسفاو مأكل الا عقوطا امالغ”لساسف لست نثق ا موك كانك

 لفؤملا باشلا ةفص 1 ماسو هيلع ىلاءت هللا ىلد لاقف ماحرالا عياش قمل و 0

 | نمز ىف ىو تناكو ايان كنج امنا موللان ٠ كنع ىنعد د#ءاي الهم لاق وجرملا خشلاو

 " ةموق ىلع هاعدىف هتنتاعو ةنيفسلاىف هعم تنك دقلو هيدب ىلعو مالسلاو ةالصلا هيلع حون

 نيلغاحلا نم نوك ١ نا هلل ذوعاو نيمدانلا نه تححا هللاو لاقو ناكباو ىب ىتح

 ىلع هناعدف هتناعف مقعلا حرا هللا مهكلهاف هموت ىلع اعد نيح دوه عم تن ديقلو

 ] ها 1 1 ذوعاو نيمداتلان .٠ تحصا هللاو لاقو ناكباو ىب ىت> هموق

 ىلع هءاعدفف هتناعف يصلا مم 11017 وق ىلع اعد ني ىرععسم ف اص عم 00

 ا نا هللا نوعا, نيمقانلا نم (تصتصا شارو /كاقو قاكبلاو ىبا: ى ص همزق
 ١ هللا اهاعح ىتح < مها رع 'ىئطاو قد“ ند ىجساو رالاىف فدق 6 مهاد عم تنكدقلو

-- 
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 هه عر ]مس

 1 ع ور 0 ا دلال جا ذي ايل

 يي نيف ابإ قطار الطفل بتاع ىدقخ وتاروتل يال عزب نإ اا تايجر

 نبا لاق نكل ىهتنا دعب رب مأف نأ رقلانغ زوسس رشع هذلعف ىنالضفف هأرقاف نآ رقلا ن٠
 معا ىلاعت هللاو هل لصا ال ىليقعلا لاقو اضيا ىزوملا نءا هلاقو عوضوم ثيدأا اذه رصن

 انتنب اهيلع اوئدأاوناكو اهنواكسي (ناقطغا:تناك-ةرمط نعالا ثنناني (ىرعلا هفده دنع )

 ةقرفم"ىا('ةرشان )!بهمطقا ذنب" ةرجشلان م اذلاخلا ىلا هل: ترحيب ىلا ءادوسلل )

 ةففخم ءازو مبجب 6 اهل زخإ) اهليواي ةيعاد اهيا لع اعتي ةةعسلاو 2 ةنايعغ اهتز

 ىلا كنارفغال كنارفك ىنعاي لوس وهو ( هفيسب ) نيفصن اهعطق ىا ةغلاصلل ددشتو

 انهازخت  ةياور فو اهعرصف ىا لادلا ديدشتسب اهل دط ىوريو كناهادق هللا تتأر

 هيلع ىلاسعت هللاىلص ىبنلا ) دلاخ ىا ( ماعاو ) اهعطقف ىأ ةففخلا ءازلاو ةمجيسلا ءاخلاب

 كلت ةياور ىفو ادبا دبعت نا ةياورىف ديز 6 ىرعلا 2 هين ىف مك هل ىا (لاقف ماسو
 دعب اذا نطش نم © اناطيش نا ) ةربىهىنانع ني انك مالسلا هيلع لاقو) ةناطيش

 صلخم ىا.ماللا .ديدشتب ( تلفت ). رشلا ىف هكالهل كله اذا. طابش نم وإ رخلا نع ءدعل
 ىببلغي تغب ىلضرعت ىنملاو ©( قالص ىلع عطقيل ) ةضاملا ةلالاف ىا 6 ةحرابلا ) ةتغب

 (هطبرا نا تدراف هر نو هيلع هللاىردقا ىا 0 هللا ىننكماف ةلفع ىتالص ءاداىت

 نه ةناوطسا ىلا امضنم وا ( دجسملا ىراوس نم ةيراس ىلا ) مشتو ةدحوملا رسكب
 (ىلرفغا بر ناهس جنا ةوعد تركذف مكلكهبلا اورظنت ىتحال ةنيدملا دعسم تاناوطسا

 اكلم )) ايندلا نم ىا 6 ىل بهو )ل ىخا ةوعدنف لدب وهو ىبد صاىف ىنع ردصام ىا

 ةقراخ ةدايز ىف ةغلابم ىتامت دعب وا ىتايحىف ىريغل لهستبال ىا (ىدعب نم دحال ننال ْ
 ةقثوملا نا دحا ناطيشلا اذه نايف ميرص اذهو ايئاخ ىا « اًئساخ هللا هدرف )ل ةداعلل |

 لمتحي ناطيشلا اذه ىلحلا لوقل هحوالف هيلا ريكتلا ةراشالو هلع تافت ةلالدل دوتقلاب

 اانا نلاتوو لل اي زا نشل منانلا هيلع هيج قال ماعل ةيآو يسلب ار وكي نا
 لثم نا هنم مهش ئضاقلا لاقو همالك ىهتنا ةدحاو ةصق امهنا ىلرهظ ىذلاو هريغ

 كلذىف. هتوعد تينححباو ءانيدنالا نم هريغ نود مالسلا هيلع ناكلس هب ص> امن اذه

 ةوعدل اهلستو| ايداتوا اعضاوت اما هذخا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن عنتما كلذلو
 ادوسح ناكدقل لاق هنا جا 2 لقنام اماو ملساو ىلوا ميلستلاو تلق مالسلا هيلعن الس
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 . ديلولا نبا ىا (دلاخ لتق) ليفطلا بانع قهبلاو ىئاسنلا ىور اذكو ( ىدقاولا ركذو)

 | اذه لوش مهضعل 72 لاقو هةسفنم ادهو 9 نا لاقو ه رم ىف حيرصف |

 عام دم



 : 6-5 ل -

 هؤاصقتسا 0 ئا (عساو بأي اذهو) 1 هلا ملعا ىلاعنو هر احس هللاو هلهح نم

 هءاعدسا روصتي الو
 رت و ربا رس ربو ير و ب حجج م - - -_-

 ا لصف 1-0

 ىخاقلا طلو (هتلا م تامالعو) او كوان٠ هتيعلا تاليا د ع (هنوم لك الد نمو )

 ناك هللا نَع) راك "لإ تراوتو عناب ٠ ىا و :انخالا 3 كم هتلاسر همالعو

 اريح بهارلا ربك مهداوقو دوهلا ءاملعو مهدايعو ىرا اصنلا داهر نم ىا «رايحالاو

 عافشلا ىلإ س4 خايشا ىف بلاطوبا ةمع هب رفاس دقو ىراضللا ملعا هتمزق ناكؤ-

 هب هر ل كارب 3 لد لك ناكو هّتعم وص نم الات ماشا رايد نم ىرصت اوفاوق

 ثعنلا 4 هموق ىدان قاع دوهلا نس 1 عادلا كنع ىريح 5 مدقت دقو هك

 ناك اذه كحنو اولاقف مالا هيلع هنعبم لق كلذو رانلاو يعل نازيملاو ب هر

 تددو)لو م لاق مهلامتاب 3 راو ةنح اهيف راد ىلا مه وم دعل نودع ىسأانلا ناو

 هولا ىآو ىف اع هوقيطتو هيو لوفد م 16 مظعا اودقوت نا راثلا كلت ن 5 ىلع نا

 09 هال 7 او دال. || هده ن 0 2 ْئ لاق كاد ةماللعام هإ لقف ادع ا اطح هاا

 ب ا ثعل املف 55 اذه شعل لا لاف موقلا رغصا للا هق راع ىم رو ىد |ولاو 5

 0617 )2 ربل قامت ان كلا سلام تلف” ىقلنلا تسلا دل الفك هنود ردك دا
 ءالعو ىحل دلا لصا ىقو سنا دصق ىلع تاقكلا هزمت ىفو مه ريغ نم ىا ) َتنعْل لها

 ا ه6 هةفصو هتفص نم )) صانخلا ىلع ماعلا فاطع بأن ل وهف نامزلا لها

 نفد 2 ل ىمدعو مالسسلاو ةالصلا هيلع 6 ل ةاروتلا ف لاق مالاس نس هللا دمع

 لاق نا ىلا راتخلا ىدع هللا"لوسر دم ةازولاو :دحم لاق ةقادحالا بعك ريو هعم

 اريسلاف نا هللا نودمحم هدفا هئماو ماشلاب مو 4 طل هب رو 35 هدلوم

 بهو لاقو ل. الاف ذه او ىارتوتلا قدما ) هعاو ) قيس دقو 52000 ءارضلاو

 بضغا ال اديس اقداص ادمحو دمحأ| ىعم ىن كدءب نم نذل دواداي رويزلا ف هينم نبا

 ىلا ضئارفلا مهيلع تضرتفاو اذ دال ٠ك ع .طعاام ني لفاوالا ند مهتيطعاو ةمود مع

 6« هتامالعو )) ءاسالا رون لثممعروت ةمايقلا موي ./ ىلع لسد, ماضل هلع "تضلتفإ

 متاخلا ركذو ) كالذ وو ةوارهلاو نيلعنل و ةمام ءلاو ةعردملا تحاص لحالا ىف م ىا

 الا اذح لاا ىلا كرش كنس دقو تاكلتكلانليحاا ينك اوه 6 هيفتك نيب ىذلا
 رافعا كلذ: نم”دجؤاامو ئلعذلا نسا فو 0 ن دخولا اختتم او كلذ فا هفطاوام واول

 ( عب رعش نه ) ةيلهاجلان ءزىف ىا 6 :نيمدقتملا ) ةيهلالا ةدحولا.نيلئاقلا ىا نيدحوملا

 را دق أكو ةنيدملا نم هف رمصنم دعت اذه هرعشو نها كوله ليوا ةدح وما دردشلو ءاتلا مضب

 02 2 تا 5-22 0 يب بيبي يبل



 - نشا رس
 1 ب مسبب

 لايل ثالث ركساو الل هنوفيضيو اراهن هنولتاش اوناكف دوهيلاو جرزألاو سوالا اهاها

 ىطنرقلا نيءايذب دومنمو حالا نب ةححا سوالا نم هيلا جرحت مهملاصيل لسراف ىحتساف
 اهلخدتْنا ردقنال ةدلب هذه كلملا اهيا نيمايش لاقو كموق نم كلملا اهيا ةحبحا هل لاف

 هنم المش هدشناقا ىصيارق ىم.دها ثمل ىت "كزتم اهنال- لاق: ملوبكلق

 دمحب ةرو<# ةيرق نع * رجدزا ىك ةححصن ىلا ىتلا
 هلوق هنع رتاوتملا هرعش نمو دحا هيلا هقبسيملو تدبلا امكىذلا بيركوبا وهو ىناسلتلالاق

 مدنلا ؟ىراب هللا نم لوسر * هلا دمحا ىلع تدهش

 مع ناو هل اريزو تل 58 حرم ىلا عرق قمزأل

 اه نا ىلا راكنع اراك اينوثراوس اوناكف ,هلها ىلا اهعدواو .اهنمك .تأاباق
 ددنع تايمالاو باتكلا ناك لابو هيلا اهودأف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ةلمهم ءاسحم ةثراطاو © ةثراح نب سوالاو ) هنع ىلاعت هللا ىضر ىراصنالا بوبا ىبا

 مال مضل ( ىّؤا نب بمكو ) ةرتفلا لها ن٠ ىلاعت هللا دحوب نمم وهو ىفاطلا مال نبا

 ةزطمأ ىفام اماو مالسلاو ةالصلا هيلع هدادجا عباس وهو د ديرابتلو لدّنو ةزمم فق

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيف مهراعشاو ىا 6( عشا نب نايفسو ) ًأاطخ دف نسير

 نارحت فقسا نيسلا ديدشتو فاقلا مصب ( ةدعاس نب سقو ) ةروهثم ريغ اهنكل

 ةرعش نمو برخأا ءايكح نم ناكذ

 تعا|قلخلا يقلخم ل © .ىدلا ةفردجلا

 ثرتكأو شيعدعبنم * ىدس هنم انلخي مل
 تم ودق 1( ىلا اليه »«ييابحا اف ديصرا

 ثحو بكر هل مح * ام هللا هلع ىلص

 هريغو نيهاش نبا هدعهمت نمو هريغو ظاكمب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ها ردقو

 ءايلا خف (نزي ىذ ا فيسنع) لّقامو ىا دجوام ىلع فطع (ركذامو) ةباحصلا ىف
 نزي وذ هل لاق نيا لهانم اهبرمش ناكنمو ريمح كولم نم وهو عنميو افورص» ءازلاو
 ىلاعت هللا لص ىناا ىلا ىدها نزي ىذ نب فيس هظفلام لاقو ةباكعلاىف ىهذلا هركذ دقو
 مشاه نب بطملا دبع هدم لاق هنا هربخ ىلدلا لاقو ىهتنا روهشم وهو ةلح ملسو هيلع
 ىلع رس ن٠ كيلا ضفم ىنا ةشيمحلا ىلع هترمصتم هونهيل هماوقن ههعم نهو هيلع دقو دقو

 نذل اهلك دل قاع قاتل وس ةقكافا هن ديقاميانات ار دق نأ“ با مل كريغ ولام
 ةماع سانلل ةافولا ةايضفو ةايللا فرش هيف اهظع اربخ انريغنع هانم و ا: بفنال هانرخدا

 هل تناك ةماش هيفتك نيب مالغ ةماهشس دلو اذا لاق وه اف لاق ةصاخ كلو ةفاك كطعراو
 اهما لاقمش دفاو هءبا ام رب تينا دقل كلملا اها لاقف ةماسقلاءوب ىلا ةماعزلا هب مكل و ةءامالا ظ

 ( كلا )



 همت 7و٠ 1

 دمحم همسا دلو دقوا هيؤ دلو ىذلا هنيح اذه فر.س لاق ارورس هب دادزا ام ىلن باي كلما

 انُم هل لعاخ وا اراه هثغان-هللاو ازامع ةاثدلو دقو همعو.هدجلا/ل فكي :هماو هوتاتوع

 متارك مهم جلو شرعلانع سانلا مم برعضيو هءادعا مهب لذيو هءايلوا.مم زي اراصنا

 نقف هل رق ةاثاوالا دكت نا لانا كتسولاو اظيملل ا لرطكبتل ١) رولا امم قطررتلا,.ناحا
 كد ااانق اكل مالا ةنزطرقو 117ر2 زيوسأو . هرقل! لفاؤتو قلاب ركاز, ةلايع ,ةيككيو
 م كاقا قال تارك دان« وقر“ تاتديسبال»] ايه مالل) كنا ..منياول كفا لاق حاضيالا ضعب

 تنب ةئماأ ىعوق معاَر 7 م هع ماتم وز ىلاو اقفسش هللعو اممم هناتأ جل نكن 0

 هب ظفتحاف ف.س هل لاق همعو نإ لنك هماو هوبا تام ادمح هئيمس مالغب اكنءاع بهو

 كل تركذام وطاو الييس هيلع مهاىلاعت هللا لمح ناو ءادعا هل مهناف دوهيلا هيلع رذ>او

 هئعيم لبق توما نا ملعا ىفإ الولو مس ؤوانا وا كودس# نا كيلع ن قلعأل تسلف كعمنمع

 تناغال هيلق ية ا هربق اهبو هراصنا اهلهاو ءرجاهم اهناف ىكلم راد بث 0

 ريغ نم كناا كلذ تفرص دقو ههرافإملا فو ىلع لاول هما هةضيفثادح ىلع

 قولا لق ةشلطب كاف ةيزننا ويد نوركو اكو رن عاش لوطا كلا د ذاب كلهم ىلإ حلمت

 ماعا ىلاعت هّللاو مرضخم هنا قحلاف هرب ملو هتايحىف هب هناا عم ةباحلاف ىهذلا هركذ دقو
 هدنع نوكأ" ئدضوت نع هل لاق ذا: ئسرافلا ناطسل لاق ئانلا ثهاررلاك ىا ( مهنيغو.ا

 نكلو دنع نوككن' كّبسوا :ةيلع انكاف' قلع انتا .ملغا امب هللاوب ين ىأ::للادبعا ١ كالدب
 « حو لوفلاو وست راما ىف هي رسل ليي زج (جوقأ موظا نم تسلل خب /(نافيزد عا ظااذق
 نمار متل اواو *ةقؤيفلا ناوين ترانا لك يرغول مناخ هيفتك نب قال تامالع

 ىا ىطدلا مهواك لومفملا ال لعافلا ءانن ىلع ءارلا ديد_ثنب 6 فرع امو ) لعفاف هيلا
 دز ىلحلا لاق ريغصتلاب (ليشن ن ورمع ن 50 هضعن ىأ هسا نم هن ملعا امو

 ةريقملاىف دبعتب ديز ناكو باطلا نب رمت مع نبا وهو ةرشعلا دحا ديعس دلاو اذه

 هللا دحوي و ماركلا هماكحا بلطتيو مالسلاو ةالصلا هيلع مههاربا نيد ىلع ةوبنلا لبق

 نفلو للا «ناكو فضلا »نوع: مناف ل اكايزولاو تاسنالا نع مهحابذ شيرق ىلع بيعبو

 للق' ىفوتاو :ثيداحا ىف :هزكذ هاج ميهارإا هيذاع اع تذع اقرو ادعت اًقح كيبل لاق ةعكلا

 هءانتحاو هديح ود 3 نم هسفن صلخ هلا |اهانعم تاياب لو نب قر هان رف ةودلا

 ركذ ىطدلا: لاق هنقانم ضعبو ةركذ :تقاثملا تاتكىف ىئراذيلا جم ىفو .ناثوالا ةدانعنع
 تيار نم لك نا “ءالسلا ةلع ميهاربا نيدنع هلأس دقو هل لاق ذا ةريزجلاب بهار نغ ديز

 هيك نيدو هللا ند وه نيدنع لاسن. كنا لالضيىف نايهرلاو رامحالا نم ىنءب

 ىلا هيقاف هعساو هقدصف هيلا .مجرا هن تلاقعدم جراخ وه.وا ئج -: تلشواف جرخ دقو

 كوفنا دق كموق ىرا ل مع ىا هل لاقف حدا ثعس نأ. لق ملسو هلع ىلاعت هللا لص

 اذه ىفتنا تح رف“ ةلالض ىلع مارا ىنكلو مهيلا ىنم ةرئاث ريغل كلذ نا ؛هللاو اما لاق
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 لاق مث من ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص هما 1 ةرزجلا بهار هب فرغ ام هريخأ مت 1 ندلا

 انا لاقف ُّ اهف ةرفس هل ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص مدقق دعل اش ربت>ا ملف تعج رف

 هنا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف ثعبسي نا ل لبق تام مث هيلع هللا مسا زك ذي ملام لكاال
 هتلع هآ رم هريغاو هلهدنم نا دعو اذه قاسنلا دورا قل ةما ةمايقلا مون ثعبس

 هللا ىلص هب عمتجم ملذا مالكلا ىف عسوت ماركل كلا .ةياضلانم ةثعلا لق هن عمجاو مالسلا

 نا ةقرو هيضانم هن فرع اهو ىا (لفون ن ةقروو) امم اهدعب ملسو هيلع ىللاعت

 هلل اهريخا اب هسا نن نلتو تنن ةحيدخ هتزيجا دقو ننيثك ناهر نع دسا ني لفو

 قسمت اناةاقثعا ناكاوا ةلافن:ةنالاطبك نيكللم :ىازناو بهازلا كوقأزم ةربسم_اهمالغ

 ىت> مالا 'ىطتسسي ناك هنا مث هنامز اذهو رظتنن:ايدن اهل نا تفرع دقو ةمالا هذه

 : ارعش لاق

 حدافن زحلا كراعصا نم ردصلافو # حمار ةيشعلاتناماركح

 حزان نيموي دعب مهنع كناك * مهقارف بحاال موق ةقرفل

 حا تاغ اذا هنع اهريحم # دمح نع تربخ قدص راخاف

 8 طيرعلال كيما :ن يعلاراؤ.. نوعي ي 1 نع ريخاب ته>و ىذلا كادف

 اود صعق لامحالا نم نهو * تدغمىتلاباكرلاو ىرمصن قوسملا

 متافم نها باونا قلو # هماعب ريخ لك نع انربخم

 طاب .الا: هيلع, تمض نو .لك ىلا ..© لسرم .دمحا هللا دبع. نبا ناب

 طاصو دوه نادبعلا ثعب م * اقداص ثعم فوس نا ه ىنطو

 جاو ركذلا نم روسبمو ءا * هل ىرإ ىتح ميهارباو ىمومو
 ايجحانيجا نوبيثالاو اومهباشش * ةءاسج ىؤا ابح اهعبتتو
 خراف دولا رمشيت_سم هب ىلاف # هرهد سانلا كردي ىت>قبا ناف

 ٌحتا-ةضيرعلاضرالافكضرانع * ىماعاف ةحيدخاي ىنافالاو

 2 هنا نم ةباحصلا لوا وه لب ىباحص -هنأب مهضعب ركذام عم هنايإب قدص دهاوش هذهو
 نع هل هرامخاو هيلا ليزبج ؟ىجحم دعب هانا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هنا عج ذا ةلاسرلا دعب هب

 هلةقرو لوق دعو ه 1 3 ىذلا كءر مسا ار انقل لازلنا دعب ةءالا هذه لوسر هنأب هءر

 دقو لس رممىب كناو ىننع سومان ىلع كناو مص نا هب ريش ىذلا كنا دهشا اناف رشا

 هَ 5 هاروت فوت راضفلا كفا هباعو ةنلا ىف ه هآ ر ملسو هيلع كانت ملا لص هنا موو

 . اماو ناتحوا ةح هيلعو ةنْطاىف هتنار لاك كيو اوسناللاق ماسوهيلع ىلاعت هللا ىلص

 عت ىفام هدربو ادج هاوفةلاسرلا لبق ةوينلادعب تام هنا رهظالا لاق 1 ودتمر ايرع ىعذلا

 (ىريمحا) مهضعبه يلع رصتقاو نامت فلا نيعلا ممن (نالكتعو) احن رص هنعىراخللا

 كوالا هدلا ف كولملا تناك مهنمو نع ا ةلق ىبا ريح ىلا ةبسن ءايلا جثو ءاخلا رسكب
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 )ع دوهبلا ءالعو )2 نايلا ضرعم ىف ه رك ذ نمرامل نجلا نايجيرلا نتنسوتعا نإ مهن فرعامو ىا

 كم ناك مهنم ملاع لوةك مهرابحا نع مهاجر موا مهبتك نم م ىا ا الع و زعل ىو

 ك اطخا اذا اما ناك هللا لاق لجلال | ولاق دولوم هللا مكيف دلو له. ش نف نه عمان شدو ِ

 هفتك نيب ةريذالا همالا هذه ىن ةلدللا هذه ىف دلو ل كوقإ اه 0 اورظناف هريخ

 1 لاتيف 0 نس نيام غ5 سرف فىع نعم : تاويل تارعش اهو ةماللع

 اولاقف قافا مث هيلع ايشغم رحت ةمالعلا ىأرف هما ىلع ه.اولخدف هرظنن اوبهذا لاقف
 نواعسل شيرق رمشع» هب متحرفا لسارسا ىن نء ةودلا هللاو تبهذ لاقف كاهدام كليو

 مالهرخا ىفو مه م همم ناش ) لوماشو 0 برغملاو ويشلا اهريخ ريطي ةوطس مك

 هل اولاقف ناهر هعمو ةئيدملا م ىذلا وهو 6 عن بحاص مهملاع ,2 ىلا لصافف مك فاكال

 دحاو لك ىطعاذ ا ؤاساوا هكردب انلقل اهم حرب َقل ااو نامزلا لجلب ىن رد>اجم ده نا

 ) هريخ وهّتفص نه 2( مهدي رذ نم راصنالا لاقيف مم اودلاوتو اهف عكف ةيراحو اللام مهنم

 ةزعسل ىف مك ىاقلااماو ءاف ركنا ة ورع مقل )ع ىلاامو 2( هادثنأ نمارك ذا نلفو دب زهن ف عامل ناس

 ةاروتلا ف ) هريخو هّفص ند 1ك 8 لاذ مم قفا ( كلذ 05 د وام ىنعملاو نوصل وهف

 لاق ىللاعت هللازا ةاروتلا ىفف 6 هونبو ل ةمالا هذه ءالع ىا ( ءالعلا هع دق ام لحالاو

 ىردكاو كالثم مهوذا ى ند اد مهل ميقم ىلا مالثسلا هلع ىمومل لاقو # عوشنلاب هنلا

 مقتنا اناف ىعساب ملكتي ىذلا ىنلالوق لبقنال ىذلا لجرلاو مهسما ام مهل لو هيف ىف ىلوق

 دبالاىلا مكعم نوكي اطيلقراف ىبر ىلا بلطا ىنا مالسلا هيلع ىسع لاق ليجنالا فو * هنم
 امكلعي ىذلاوه ةوننلا ىا ىع'اب ىبر هلسرب ىذلا سدقلا ود طيلق راف هناسا ىلع هيفو

 ا جت يوك لا نع ادهم مككربخادق قاو هتلقام 525 ديو ءايشالا ع مح معو

 مكنع قالطنا اقح نالا مكل لوقا هيفو تايفخلا فشاك ءاسنم» ٍطيلقرافو هباونمؤت

 هن'تلاشسازا :تقلظنا:ناو هلا لا كحاب مل مكبر ىلا مكتع قلطنا مل نافذ مكل ريخ

 نيقيلا حور نذاربلاو ةئيطخلا ىلع مهمقوبو مهخنوبو مهينؤيو ملاءلا ديش ءاحاذاف مكللا

 4 امهنع هلشو ( هسش ءاقلت نمةعدب علكتنإرببل هنال قلخحلا عمم راديو مكياج مدشإب

 هنكل ءارعلا ىلإ رييغلاو ةزؤسأ حد ناف مهنع ىحلدلا لصاىفو ل.#الاو ةاروتلا نع ىا

 ءالع نم ىا © مهنم ) ةفاضالاب ملسا نم ةاقث ةطسأ ىفو ( لسا نمب ةاقث ) هلوق مالبال

 هراخاو دوهلا ءازع نه مالاس كَ هللادبع ريلاوه ) مالاس نا "1 ( ىراشالااف دوهبلا

 ىناف نانثا امها فورعملاو نوفوا ةيتحت نوكسف جفل ( ةءس ىناو ) ةريثك ةريهش

 لوق ناو نانثا عنا لقا نا ىلع لوم وا وهس هلعا بفلا ريغ نم ةيعس ىبو خسنلا ضعب
 اي'ءوسلا نطلا خم ويف اهاخا  ةنامفا "تع نم الدم اًرهدم نها ار كامل( ازا سعت ةياذبيإ

 كيت
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 لئالدفو * اذه نسم هيحوتو نسح نا ةثالث مهنا ىلع فقو هلا لمتحمو هل وق من

 نب ديساو ةعس ىتا ةللعث وا ديسا لاق قحح“ا ننا نع سانلا ددس نا ةريسو ىقيدلل ةوننلا

 اون مهو كلذ قوف مهبسسن ىنع ريضتلاالو هظيرق ىب نم اوسمأ ليده نم رشن ديبع
 ىلاعت هللاىبد هللالوسر مح ىلع ةظيرف اهيف تلز' ىتاا ةلالا كلن اولا موقلا مع

 ماقأف نانهلانبا هل لاقب ماشلا دوري نمربح .نيتنسب ةئعبلا لبق انيلع مدق اولاق لسو هيلع

 ءاخرلا نه ىنحرخا هنورتام دوم رشع.اي لاقف هانم ةافولا هترضحل هب قستسن انكف اندنع

 ىنسو هفلاخ نم ءامد كفس ثعبب هناف د>ا هيلا مكقيسسي الف .هوعبتاف دالبلا هذه

 رشعماي اثادحا انايسش اوناكو ةئالثلا رفنلا كئاوا لاق ريح تحضن الث تام مث مهيرارذ

 اواساف اولزن مث ىلب اولاق هب وهام اولاق ناهلا نبا مكل ركذي ناك ىذلل هنا هللاو دوه
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر مهيلع اهدرف نصحلا ىف مهبلهاو معدالواو مهلاوما اواخو

 ةممحم هذاخو ريغصتلاب ) قيريخمو ( مالسلا هيلع تفسوب ىحا 5 نيماشو ) مسو

 ةعيسس ىصوا فذصملا لاق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبتلل ىدوأو مسا هلا ىلسلا لاق

 هللا ىلص ىلا نه اف املاع اربخ ناكىدقاولا لاتو لتق ىتح دحا موي لئاق ىلحلا لاق طئاوح

 ( بمكو )ل لسا هناب ظافطان ٠ دحاو ريغ حرص دقو ىلا ريضنلاىب نم وهو مس وهيلع ىلاعت

 ةاللصلا هلع هنوم دعل ولو 7 )ع دوهلا ءالع نهد ل ع مههابشاو ( راحالا بنك عا

 مسا اامناو مالسلاو. ةالصلا هبياع ىنلازي ملو مرضخم ىببات هاف بمك لثم مالسلاو

 اروصقمو ادودمت ءارف ءاح رسكو ءاب شل ( اريحيو ) هنع ىلاعت هللاىضر رمع نمز ىف

 ةئيلادعب عامجالا طرتسشيملنا ةباحصلانم وهف ةوبنلا ىوعد ىلق ةلاسرلاب هل دهش نم

 هرخآىف نون ةخحتىفو روطصن ةخىفو نيسلا نوكسو نول حفل 6 روطسنو )
 ىرجام هل ىرد ىذلا وهو ماشا روطسن نم ازارتخا مه هدف ) ةثدحلا ١ ءارلا لدي

 ( رطاغضو ) ماشلا ىلا ةيناثثا ةتلخؤف ةحدخ هرم ىف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلاعم

 ةلاسرلا تقو ىلكلا ةحد دي ىلع ملسا ىورلا فقسالا وهو ءاطلا رسكو هلوا فب

 مضب ( ىرصب بحاصو ) ةبا_وتلا دير ىف ىهذلا هركذو مرضفم ىببات وهف هولتقف

 ( ماشلا فةساو )) واختلف 3 ىرصب مظع هب دارملاو اروصقم ةلى#* نوكسو ةدحوم

 نبا ىا (.دوراجلاو ) مدقت اهث هنع زرتحلا هروطسن هلعلو ءاف ديدشتو ىفاقو ةزمه مضب

 قلاب تنج دقل هللاو لاقف ملثسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللال وسر ىلع هموق ىف دقو ءالعلا

 لوتبلانبا كبرسشبو ىلىالاف كفصو تدجو دقل ادن قلاب كئمب ىذلاو قدصلاب تقطنو .
 دهشا اناف كديدم َنيَم دعب كالو نيع دعب رثاال كمركا نمل ركشلاو كل ةحتلا لوطف

 فيفنو فاقلا ريكو ةزمهلا تن ( نارمت فقاساو ةشيلا ىراصنو ) ةما وهو

 ( ءافلا )
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 شن ومؤنا كاق“نار خخ قفلت هظفلاهر ةباقلا سوق ةقفاذلا انو ل ناوكنلا اف انك ومنع ةثن

 دقو ياخ اهنا «ةءالع زك ةداقعنسا رع عت يغتوللا "ورا از زف بايكاباو لما ملسا ىرداال
 ناوكتدلمؤدأنلا افا ءازلاةرككب ( نزولا كامرا واوتعازالو ودك مينا (كاذلاوقا
 (ةمور بحاصو ىاقتلاو ءاهلا تب ىرذاىفو ىفاقلا حث و ءارلا نوكسب ةخحت ىفو فاقلا

 ةلئار رة رف .ماهز م واكل ليف رتتقب ةيموؤ هبال ويلا |لاورب متل (هكيفلاانكا
 هل بحااص ىلا :بتك ل قره مث ىراغلاف اك ( مهاسئرَو ىراضتلا امد ) مهلعو مورلا
 هيحاص نم تارا دان هذا > صم مرب ملف ص ىلا لقمه راسو ملعلا ىف هريلظن ناكو ة هيمور

 اهاسيرو ةينارصنلا ىوريو ىن هناو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا جورخ ىلع هقفاوي

 ىهذلا لاق طبقلا كلم ىا (رصم بحاص)ل ةيناثلا فاقلا رسكو ميلا مهب «سقوقمو)ل

 هلع ىلا هللا زد نلا لوما طبعا" :ارزدكسلكالا طع ار وفلل “تبا ا وير

 هيذاملا» هلو: اق: اراها قاز"افو 00 هدننم نبا هركذ ةباوص'اىف هل ل> دم الو ملسو
 ىف ورمعءوبا هتدئاو ىهتنا 'اننم نب كك ىطقرادلا هاععو ىهتنا 8 ل رصد

 هتارثاف هتهنش تناكو ملسي مل هلا ن 5 4 طاشا لاقور هدا اطل نآماوما م * ةياوصلا
 -ب بط ططسسبسسسسببسسسسللىلسْللا ا سلب سس ررر7770707 يبي سديمسمسمسسس

 نرش لاف *ةضلا نع هاذ 0 ىرهزلانعق حبا .نبا اهاور ةياور ةباوصلاف
 برش ناكو ريراوق ن٠ احدق ملعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ىدها هنا سقوقللا

 عناق نبا مجم.ىف سقوقملا هل لاَ ةب كلاىف دودعم رخآ صخخش مهل ةدئاف ىلخلا لاق هيف

 مغ ( ايَرَوَض ناو ) همسأ فرعنال ادهو مهيرعالا عملاوا) لوالا هلعل ىهدلا لاق

 هنا شاقنلانع ىليهسلا ركذ هللادبع همسا ىباخلا لاق اروصقمو ادودمم ءازلا رسكو داضلا

 ىح وه (بطخا نباو) ملعا ىلا هللاو هنيد ىلا درا مث ملاسسا ىجلدلا لاقو ملسا

 ىرسا عم اريص نيرفاك الدق بطخ-ا نب رسايونا وه ( هوذاو ) نيئمؤملا ما ةيفصوبا

 هللاىلص هللالوسر اداوم مهدهعو ة'ذلرق ىن دقع بحاص (دسا نت سكول ةظبرقى

 ىو مهتلتاقم لتقف مهلغف مالسلا هلع ىبلا مهلئاقف .دهعلا ضقن مث ملاسو هيلع ىلاعت

 ةتازمعنسلا و ”ةئاونامئولا .هقامبسنو اة هسا |نوناكو ايتن نا“ تفك مهعمو اريص اولتقف مهتيرذ

 الباطإب ةطسأ ىفو ىجلدلا لاق ءاطلا رسسكب (ايطاب نباإ ءايلا رممكو ءازلا حب ( رييزلاَو)

 نمر لادع دلاو ريبزلاىا وهو ةزمه 5 و دم الباطاب فاؤاا اذه ريغىفو ىلا لاق ز: ةيتحم

 معنوناو هدنم نبا لاقو ىراخم ملاقاة نيوالا ىطرقلا ةعافر ةأرما جوز ” ىذلا ريبزلا نبا

 هتوس تاوشا فرتغادق (ىا عاقل و موالا ةيما نب ديز نب رييزلا نب نحر لادنع وه

 ةمعن لاوز ةدارا وهو «دسحلا هلمحنمب دوهيلا ءالعنم ) مهريغو ءالؤه هتلاسر ةيقحو
 : ىلع ).ةشا شاسع هرثمل اذا ةسافن 'ىثلا هيلع تسفننم نونلا خل (ةسافنلاو) ىبغلا

 ةعسدأ ىفو ىقعلاف باذعلاب هنعت ىا (ءاقشلا ىلع) انندلاىف رقكلا ىلع هاش ىا (ءاقملا |

 ا 2 نعاب عض وم ميج ناوكيسو نوب 2 نارحنو مماسؤرو مانع ا كعقتنا 2 ءافلا
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 دب فجمج كالو دل هتود تالالد ن ريختر 3 ( اذهىف را يار

 هبلع برض ىئا ءارلا ديدشتو كفاقلا 2 جد 5 ىدقتسن ال ىدخنال ثيحم ىا

 ( ركذ اب ىراصنااو ) دوهبلا ةخح“ ىفو 6( دوه عامسا ) ةدحم غلباو ةدشب مالسلا

 ىلاعت هلوقك (هءاكصا ةفصو. هتفص ن٠ مهتتكىف هنا) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ريخا ىنا

 عمسساو ىرماىف دج اضيا ليجتالاىفو * ةب الا ليجتالاىف مهلثمو ةيروتلاف مهلثم كلذ
 اضنا ةارو:ااىفو * مدقتاه ر ,>ا ىلا لذ ريغن٠ كتقلخ ىنا لوتبلا ةرهاطلا نااي عطاو

 ناوين كقووملاب نالولمأب مولانا: تعوجا ةهإ ننخإ ةمإا ةازاوتلا ف خا 000
 مه ةما اهيف دجا ىنا لاق دمحم ةما كلت لاق ىتما مهلعحاف هللا, نوئمؤيو ركملا نع

 ا ةما دحا لاق دمحم ه.ا كلت لاق ىتءا مهاع>اف ةءاعقلا مون نوشاسلا نورخ الا

 ىتما مهلعجاف امتوظفحي الو ارظن مهتكفف ىف نؤرَش مهلبقنم ناكو اموره مهرودصفف

 ا ادعو .دحا. ىمس نى كدب ىتأن دواداي رو.زلاىفو * ثيدحلا دم ةما كلت لاق

 كلينسنإلا لغتنا ج رتفا «يتالان -قكتلا/ !اورهطتم .نا مهيلع تضرتفا ةهوحرم هتما اديس

 طش منال وادب اذاهطااو جا يقيس ابلاثإلا اككيمازاك بانا ىلإ [لملشملاب اهتونلإو
 لكو نابسنلاو اطخلا مهذخاو وا ال مهريغ اهطعامل انس مهتيطعا اهلك مالا ىلع هتماو ادمع

 مه شن هن ةيبط مُمرخ ال هومدق امو مهل هن رفع هنم ىتورفغتسا اذا ادمع هولعف ينذ

 ىلع مهتيطعاو ةفعاضم فاعضا ىدنع روذخذملا ىف مهلو ةفعاطكخم"اذاعُشا مهل هتلحح

 تانيع.ىلا ةميرلاو ىدهلاو ةالصلا نوع>حار هيلا اناو هلل انا اولاقو اوريص ذا بئاصملا

 مهل هرخداوا اذ مهنع فرصا وأ الحاع هورب نا اماف مهأ تيس | نوعو كل ميلا

 تانو ةثن انوركلا تسحب (مهيلع) م اسو هيلعىلاعت هللا بص ىبنلا ! ىا (عا 10 نكحلا

 «مهمذو) الين 5 ىا ( مهن ) عونلا ىا 6«كلذنم هيلع) تلقشا ىا (توطنا امب) هتما

 الكب لاا (م18 ورة املا لشتزا ىاسوريطج عا ج* نهار >جيبللا هلع ائتابىا

 (مهتوعدو) هركذ نايبتو ىا (ءرصا نايسب ) اهفرصو اهلتق ىا (مهتنسلا مهيلو)) هنايدت
 ىراصن عامسا عرقو ىنعملاو ضفاخلا عزن ىلع بصنلاب (ةلهابملا) مهاوعدو ةنع- ىفو ءاتلاب

 ىا ©« بذاكلا ىلع ) ةلماكلا ةنعالملا ىا ةلداملا ىلا هاوعدنم هب هير هسما امم نارحت

 نم ىا (مهنم اف) ةصقلا ترم اك ةيزجلا هل اولذبو ةبوقعلا نم ارذح اوبأف ةلءاعملاف
 هتضراعم نع) ضرعا ىا رفن ةع ةزؤسىفو بره ىا (رفنمالا 7) ىراصاألاو دوهلا

 نم مهمزلا ام رهظا ىا ىضاملا ةغيصب ىدباو ةخعس ىفو دملاو نيتزمهلا رسكب (ءادباو

 ناكل هلوق فالخ) مهبتكف ىا (اودجو:واون) ةريغوب حارا ةيراك ( ءنزاسهظا يد

 لاومالاو سوفنلا كذب نم مهيلع ن وها )) لادحلا ماقمىف هيلا ةعراسملا ىا 6 هراهظا

 نيح دوهللىا (مهلل !ادقو) لاحرلا نيب ةلئاقملا حرطىا (لاتقلا دسو رايدلا سب رو ظ

 سس 2220007777080907_ 333737377 صا 22 افا

 (اولاق)



 سيتا 7407 يمس
 0521022 1 2210211222 22012112615260609656565656575757575757575757770101750101070010501070559تئت لىلىلىلْشْشاششللااللللللللللللللالالالاباالالكلللتلتلتلكحلا

 مهل تلحا تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلانم لظبف ىلاءت هلوق مهم عرقام دنع | ولاق 1

 تناك امناو ةللع" لم زا نم كيوان انتل - م اك انمرح اوداه نءذلاىلعو هلوقو
 اونافلق ) ىلاعتهلوش مهيلع هللادرف انيلا مالا ىهتنا ىتح هدعب نو مهاربا ىلع ةمر

 مهيلع الا مرحنمل اهنا تبثف ازاي او رده نأ ورايت (نيقداص متتكنا اهولتاف ةيروتلا

 ىلا ) مهل اونو 05 مهءاتكىف امي مهتعفادمو مهتحاعت هل ما وهو مهيغبو منه ظ

 كود نادر عال '(نايكلا ) هرون دو>وو هروهظب ملعا ام عم ىا (هب رذنا اه

 ةلمهم نيسب ةخخل ىفو ريغصتلاب 6 بيك نب عفاش لثم ) ملسا امو فلاخ نمي مقنلاو سابلا

 لزم ىرنات اديسعلا ول وأ 005 (ىقعاوو كيشنلا رق در يع هامالأ تالا ذا مروه

 ع ساو ناسنا قش هن اكف ةد>او لحرو ةيحلااو ديو ةدحاو نيع ىف وس هل كايا

 قوس مظع هندن قف نك ةلمهم ديدشلو هم جدل ناعم 4 وذ ى 0 2

 ىلكلا محرو سا نش بضع اذا سواح ىلع ردهال هل حراودال ىتام كم سدح لد 52

 لضره نب هيوريش ماياىف تامو مرعلا ليس مايا دزالا عم جرخ هاو ةنس ةئامئالث شاع هنا

 دوش اناعص البا نابرناةيولا ايؤور لوا ىذلا وهو كى ماسسو ه.اع لملاوت هللا ىلص ىنلاو

 هيلع ىنلا روهظب لوز هكلم نا هلصاح امب اهدالبيف ترسشّماو ةلحد تعطق انارع الذ

 ماركلا ةياوصلا كب ىلع هع ىلاعت هللا ىدر 0 عمرا هدالاب جف دقو مالسلاو ةالصلا ا

 ىلات هللا ىلص ىنلا ربخا ةلهاهلا ىف مهنهاك نكسر الزل كل (ينرأف ن داوسول

 6 رفانخو ) الصفم ىتايسام ىلع هيلا ضهئاف ايدن ثعرب هللا نا هزيخا هير نا ملسو هيلع
 لاح هللا ىلص ىنلا 0 ملو م كن ىلع ماسا ريح َّى نهاك ءافلا 0 ةمعملا ءالا مد

 انوي ةيلؤ راف لاو "نكن و ازرق خفق (ناارع يفار) ءارشخع ىلا وهف ماسو هيلع

 ىردا ام ىلا لاقو قادلاو قابلا نم ردادتملا هاظلا وه اذهو ةيلهاجلا ىف مهنهاك '
 كاذلا"و و سو ميلا رم < (لذح ن لد و ) .ىفا ةمشانمختها:ةنعكأ ىذاقلا ةارآ ام

 ءاللا حل (ةصاخ ناد ) اهيف مهنهاك وهو ةلببق فاكلا كك كلا ا

 41 اروصق٠ لادلا نو نيسلا مضب «ىدعسو ) لادلا حل ( ىمودلا ) ماللاو ة ةمحملا
 داو ىحلدلا لك درك ل ن دعس يم ةؤسأ ىفو ءاز درعا وو ريغصتلاب عزك

 ةجح رت مهل فرعت مو نونللا مخل وهو + هلا ىورو  نامعنلا تدب ةمطافو )ث زرت نا

 ةللالع رطأن)ل عم ىا «ىلا) هرون عوطسو هروهظب ربخا نمت ىا (ةرثك دمنبالنمو))
 مص رجا لوقك (هتلاسو تقو لولخو]) هتودت لوضح ناسَنْم ىا (ةنود نم مانصالا

 *لهج امالك ععست * ليقاو ضمنا زاماي * ةريثع هل رتعدفو نداسلان زاد وهو قالا ن راع

 * لدنطاب اهذوقو * لعشت' ران رح نع * لدتت كدت نمآ .* لزم. قع ءاخ* كس لم ىن اذه
 ري رهظ * رست مغسا نزاماي * لاقُذ ىرذا مايا دعب هل ترتع مث * ب تعا ةللاو: اذه تاقف

 * رقس رح نم ملست * رش نم اتيحم | عدف * رب ربكلا هلل نيدب * رضمن رمىت وهو * رش ناعب.



 ملا 74 1

 نهظ لاقف كءاروام انلقف:زاجانم:لجر انيلع مدقو دار ءريخو بيج لاو اذه تلقف

 هتريشكف هنم تعمسام أبن هللاو اذه تاقف'دحااةعسا هللا ىعاذ اوسجحا لوس. ماهم لجر
 نب ورم مص لوةكو تلساف مالسالا ىل حرششف ماسو هيلع ىلاءآ هللا ىلص هيلا تلحرو

 ند :٠) عمس امو ىا لوهجلا ةغيصل (عمسو)ل قداصلاىلا ثعب * قراطاي قراطاي * مارح

 هلعلو نحلاوبا هناذ نهال ريغ وهو نالا عسشلاىفو ىحلدلا لصاىف اذك ( نحلا فتاوه
 بانذاي * مهنم افئاه ثراحلا نب بان عاوبك هيلا ىعادلا 'ىثلاب ّتاصلا وه فتاهلاو ةغل

 ةرم نبا عائكو * باجحالف ةكمب وعدي * يباتكلاب دمع ثمب + باجملا بجع'ا عمسا * ٍبُندإي
 مئاقلا قتلا ءاج + عيطن نب دلاخ عامتكو * عمقتاف لطاب ىمدو * عطسف قح ءاج * ىنافطفلا
 تنك نا لقعاو مهفاف رق * اليل مئان وهو هِيّير نم براق نب داو- عاجسكو * مئادلا ةدذإو
 لاق مث * بلاغ نب ىؤلنء ىبأ ثعب دق * لقعت

 اه_سالاحاب سعلا اهدشو # اهسانحاو نول تح

 اهساحر اك: نحلا .اوئمؤءام # ىدهلا ىنت ةكم ىلا ىوهت

 ني كازو ىلا كشعب مساو نإ مشاه نه ةوفصلاىلا ضعاف

 لاقوةيناثلاةمالا ىف ىنهن مت دشرت و دتهت هيلا ضاف اين ثعبهللازا داوساي لاقو ىنعزفاو ىنهبنمن
 انيباقاي سيعلا اهدشو * اهالطو نمل تيم
 اهاثذاك اهامدق سل # ىدهلا ىنش ةكمىلا ىوهت

 اشيل ىلا كينيعل مساو ان مشاه نم ةوغص' | ىلا ضماف

 لاقو ةثلاثلا ىف ىنهين مث
 اهراوك ان سدعلا اهدشو * اهراخاو ند تح

 اهرابخ اك ريشلا ووذ سيل # ىدهلا ىترت ةكم ىلا ىوهت

 اهرافكك نجلا اونمؤءام * مشاهنم ةوفصلاىلا ضبناف

 كب أسح م لاق 5 ر اماف ةنسدملاب مالسلاو الأ هلع هدب اف مالاسألا تح ىاقىف مقوف

 تدعنا نتا ص ىنم هعمساف ارعش تلقدق هل تاقث كب ءاحام انملعدق داوساب

 تلاغااززب رول / نم نع كانا يدل: لك هلوق لال: عبالت

 بسايسلا دقعءانج ولا لعذلا ب * تط و ورازالاقاد-نءن روش

 بئاغ لك ىلع ناو كياو *# هريغ برال هللا نإ دهشاف

 بياطالا نيمرك الانءااي هللاىلا © .ةعافش نيلسرملا ىندا كنآو

 بئاوذلا بي ءاجاهأ ناك ناو * ىنثم ن. ريخاي كينأي امب انرف
 راق نب داوسنع نغب كاوس * ةعافش وذال موب اعيفش ىلنكف

 ( لاق )



 !, سيتا 745 125-

 ناَو) داوداي تالف لاقو هدحاوت تدب .ىد ماسو هنلع لات هللا ىلص ى ا نوضف لاق

 هللا 6ك رم 00 اهنم 008 طا ةداعلل بوصنم ى بسدصن 2 1 بصللا حتئابذ

 تو لجر عج سما حيرذ لاا لوش بصتل هحدب دهون ىاأز لحم ن٠ هنع ىلا_ت

 نداسلا نزام نع صا اهفاو> نم عم انما عا 6 روصلا فاوداو 2 هللاالا هلاال لوش

 اتوتكم ةلانسرلاب هلةداهتتلاو ل يا هللا ىلص ىبلا مساند دحوامو ) هريغو

 ىذلا ىا 6 اه مدقلا طخلا ١ هريع“ نم لاحوا دحول ناث لوعفم 6 روبقلاو ةراججلا ىف

 ببس, ماسانم مالساو ) روطسم اهريغو ريسلا سكى ه6 ا( نووتضر موكا )

 رامخالاىف ةقثلا لقس رايخالا ءاملعلا ب تك ىف ىا (:روكذم مولعم كلذ

 4 لصف ]-

 قداودع ما تاي الا نه رهظام ) هتلاسرو  هتوي ىلع لدي امث ىأ كن خلا

 (سنيا قككاصإاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتدالو برق ىا © هدام دنع )ا تاداقلا

 هذ.ءا ىلوةف 6 اذاو ةمالأ كه كييستتلا تلهمحدو اهل لقف تا اهنا بهو تدب 00 عا

 (فاجملانم) هدلوم رضح نه ءاكح امو 16 )»َ ءرضح نهو ( دساح لك رش نم دحاولاب

 ةيرلسإا ءاك دار د أ( سلا اعفار ل هدوجو ىا مف 0 ض7 ناشف

 عيار امو) "لاس ص كى يهزلا 0ك قهبلا مد اى هرم امد هدعضوام

 ى رمصل رو صف 4مم ةساوو ىد )» هندالو دنع هعم حرذ ىذلا رونلا ند ( همأ ل

 دعونا عيدا انااا كلغ أ كازطذو هين يااا وفانوسلا نوعا وهيل نوقلك

 افغانوو اها اك ماورخلا البال ولاا تالا قاع قي مانجا

 ىتح هدالو دنع رز هتعشاب هنم علم انا ىدلا/ فار رونلا روهظو 0 هنريضك اكرب هم

 نع ناريطلاو هلا هاور امك روتلالا ةباَرَر ىفو © رولا الا ) ناكع ما ىا © رظنتام

 موتا وش هان رالانلو“ ااراؤسقدوت ادام اهلازؤا اودعك © اامكيفلا:!ناوفاو )5+ كءانقينلا

 يَ اكيكرا# كلان حرص دقو ا 5 ءاؤذلا 'ءافكعلا»؟ لاق «ةمخ سوماقلا ن

 فيلا, ساما للك قير سلا ءانلورل ا تسل يكول ايلا ىلا لاقو ديئاسالا

 ةحوتف. ةمجمث ىططدلا لوق اماو ثنؤللا اع يبرعلا هتاقن مث لصالاف ردصم ءافشلا نا

 ىعهذلا لاق 6 فوع نب ن+رلا دبع ما : كياراعرور» ات صا ذا يهاإ اقل ما وعدل هايف

 عا ودسلاو البطل ةدمينظت الب ظفار ني :ةنزسولا دتعأ نأ اقوع تتار

 قانسدللا نفت لوا نعشلاو نع 1 ةدارا ىلع دارفالاب ةمم“ ىفو ةينثتلا 6 ىدب

 2( هللا كمحر لوش الثاق تعمد ) اهل وق للدب هلل دخلا لاقو سطع ناب هنتوصص عفر

 لوا عم اذ هدد ]نب نأ ليف نرلا حاصال سطع ىحلدلا لاقو حاص ىا ىلحلا لاقو

 هنما لج ىف اش ٠ ةيؤلك كيان يكب نا فن اغيرم وك وهل ىسنابعب وللا ضقانل الا ينال



 هه 76٠١ 1ة-

 سامع هنا نم مالسلا هيلع مدا نع دروام قبط ىلع هماقمل اًمالم ارك ذ نوكيلب

 0 برغملاو قرمشملا نيبام ىلءاضاو ) ماركلا هلاضعا ضعب ىلا هحور لوصو

 تراظن ىد 2( اهلوق هيلا ريشا و مدقتد و يملا اذهق يق وملاءلا ةرومعم ن “م هرو رود

 فوع نب نم رلا دنع اهنما نع لئالدلاىف معنويا هاور ماشلا ضراب ىا ( مورلا روصف ىلا

 قا. نكآ نك ذو -ث راجلابا ىحامملا ( يا ىا.( ةيلج هتف رعت بج ا

 قاطيدقو ةعضرملا هو رثلغلا هنن ةرمه نيلان سو هلو ا لزرع ل ماسا هنأ السي

 ىا ( اسهنل روردو هتكري نم ) بياغتلل هنا لاش دقو انه اك اضيا الا ل /

 اهل نكيملنا دعب هعيضر اهدلولو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هلجال ليا ( دل ) ةركم هلوز

 ' | يصحو ىلا ةنيبلا اهلا نبل نزيد. ىإ.ءارإإ رسح " 6« اهفراش نيلو ) هيئفي نبل

 قه لاو ١ ؟نلاو ىلعي واو ىناريطلاو نايح ناو قع“ نبا ىور ةمعملا ادا رع

 تي هع عضارملا ةتك ناو هينا ,تلاق, اهنلاظ ع عءازفوح ن ةقاددع قع دج دنس

 ىحوز ماقو ىور ىتح هوذا برشو ىور ىتح برشف ىايدت هيلع لقاف ىلحر
 هللاو كاقو ةلل: زحاس و انيور ىتخ تبرشو برشام .بلُخ ؛الفاح اهدجوف انفراش ىلا

 قاثا"تناكو تلاق ةكربلاو ريخلا نم ةملالا هناشبام رثملا.ةكرابم ةع تذخادق كارال ىنا

 ىحاوص لوقتف رامح اهب قاعتبام ىتح تقبس اندالب ىلا انعجر الث بكرلب تمزا دق ءارق ظ
 انمدقف اناش اهل نا هللاو ناقف ىميا اهنا هللاو لوقاف انعم اهذع تدحرذ ىتاا كنان هذه

 انما اعامش حور 5 ح رسل ىعع ناو اهنم بدحا اضرا ملعا امو هب دعس ىت ضرا

 اعابجن حوزت مث حرستل مهمانغا ناو نبا ةرطقب ةاش اها ضرت ضرا انلوح امو اهباحت

 ةرظق اهذام اعاج هورتف نوحرسنف بيؤذ ىبا نبا منغ عم اوحرم ا مهنايعرا يلوح

 هيتس غلب ىتح اهفرعتنو ةكربلا اني هللا لزب ملف اهيلختف انيل اعابش ىفع حورتو نبل

 نسحو ر)' هناتح ىلا ةبسنلاب هبامش ة غوش ورم ءارئلظا(ىفرعثا اهوا ىا 6( : هاش. ةعرسو 2

 راص ىتح هيتس غلب ام هللاو تلاق هتئيه لماكت لبق هتثح ربكىف هناهبو هام ىا ( هنأشن

 اهل اذلق 240 هكرباانم هيف انسأرام هن ؟ىش نضا نحنو هما ىلع هب انمدقف ارفجح امالغ

 اعاد ىرجامو ) عن تلاق ىتح اهءانلزاش ةكم ءابونم هيلع ارذح هب عجرت انيعد

 ' هلا هاور مك 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هدلوم ةليل ) هببس ىتخو هعوقو مظعام ىهو

 ىا 6 ىرسك ناوبا جاحنرا نم )2 نيهاش نب موزخم نع نكسلا نباو ايندلا ىبا نباو

 رقكلا جازيالاو فاعناب لل. راغ نما ةاستبا ملككا عم اديدش خو ادن ماناطخا
 . برعم خلو هلوا رسكب ىربسك نا قيسو ناويدك لعاف ناووا هلصاو ةيظعلا ةفصلا

 .ةشبحلا كولمل ىشاجتلاو نِلاكولمل عبتو مورلا كولم بقل رصيقك سرفلا كوام بقل ورسخ
 مضل ةفرش عمج اهنوكس ىكحو عمو ءارلاو ةمجما نيشلا مب ©( هتافرش طوقسو )

 اتيلؤدعف ةمكمللا لبلو ةرثعغ عبرا نهنال ةرثك عضوم تعضو لَ عمج وهو نوكسف

 ضل



 هه 0١
 عبراىف ةرشع اهددعب كوملم مهم كلمدقو اذه اهلا بارك اهل اريقحتن ةلقلا ىلا ةزكلانع

 ةفورعم ةنيدم نيتحنفل (ةيربط ةريحم ضرغو) نيملسملا تثو نافع ةفالخ ىلا ةعبراو نينس
 ْض رالان» ىهو نيتاحرم وحن سدقملا تدب نيبو اهنيب نصح تاذ ندرالا ةيحانس ماشلاىف

 حا ةس طن اعلا نا فورعملاو اذه اهصقن اهضيغو ةميظع اهنا عم ةرغصم ةريعلاو ةسدقملا

 حوجاكو جوجأي جورخ دنع ديرب نا الا مهللا ى احلا لاق سراف دالب ىرقنم ةواس ةريح

 قايسلا نع هدعبو ىهتنا ءام ام ناك دقل لوقف م ىو اهءام برسشي مهلئاوا نآف

 ران 36 اع للاششت هللاو ءواش هك لدب ةعج ةعمت ىفو ىنؤمال قاعللاو قاسلا نم.

 (دلسخ 1 ماعاثفلا اهلن اكول اا تئفط اهن كو اريح ضيغ تو اةتافطنلا نعأ (سراف

 ىنلا ىا (هناو) ملعي ماع بابو رصني رن بابنم درو هنأ خت و ميلا مضو ءاتلا حش
 107 ١ امي :غىلاغتأ هللا قر !اسانع نبا نزع هرمغو اذعس' نبا ةااقراكب 5 ةاللصلا هيلع

 ةض4مراهلت لاس لجو (- ردعش وهو ) هس لهاو ىا هلا و تلا طىبا همع عم لكا اذا

 مهنع ىا (ناغ) اذاذ ةخعلىفو « اذاو )ا واولا مهل (اوورو ) ءانلا 5 كشر

 ةيسلا :لملو واؤولا تشب اووزرب لو. ةخس ىف ديزو 50 حفل (اوعننشي لل هتييغاف اولكأف)

 (تااطىبا دلو رب 0 ءاملا ىر ىلع ماعطلا عبش بيلغت ىلعوا ءافتك الاىلع ةيثسم ىلوالا

 حابصلا ىف نول ور 12( ناراصلال) مهعيج و هدالوا هش ىا 7 مضل و نوع

 ةنير# مهاولا ةريغتم مههوو ةريغم مهروعش ةربغه ىا ثعشا عمج هلوا مضب (انسي)

 ىا «انيهد) نوللا ىفاص ىا 6 اليقص ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص جاو ) هلوش ةلباقملا

 تلا رت لمتعام ف الزاب ا ةميرانلا بو متع ياكل ما يدا < 2مل ىلا لاوس ليشمل ,ن رتل
 | نحلا نا لاعبو ارفاك تام ايلاط الا مهلك اولسأف بلاط ماو ةمامحو 'ىناه ماو ىلعو رفعحو
 تاوياس | عشلاو مج ىنع رئاس ىلاعت هللا همر ىضاقلا لِمَا ىبلحلا لاق.هنا ملعا مث هتفطتخا

1 

 غللا لها دنع دودرم كلذزا لاقو عيمج نعي رئاس ن وك ركنا حالصلا نب ورمجوبا
 ىلع اوتاتا ةغللا لها همذمىف ىرهزلا لاق ةصاخلا نه مههايشاو ةماعلا 4 ذيع

 مهماهوا نمو صاوأآلا ماهواىف صاوغلا ةرد ىف ىريرألا لاق و قابلا ىنعع 55

 ادع هيرللا دف غو عيبا ىنمعي راس نولمعتسسي مهما ةحتاولا 0 و ةحئافلا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل لاقو ةوسن رسششع ىلع ماسا امل ناليغ ةصّش لدتساو قابلا

 بحاسص لوق ىلا تافتاا الو حالصلا نبا لاقو ىهتْنا نهراس قرافو اعبرا كسما

 نم اذهو طلغااب هيلع مكح دقو هب درفسام لبشال نمي هناف مهعيمح سانلا رئاس حاولا
 لاتؤيئاسوف كوم نا هقح ماوس قت كك هلا ءانقيساكو عرمجاب 'كلذ سل اقدح نووي

 | لوا قيلاو ىلا اهيلع هقفاو ام درفس لو ىره ولا ريغ اهر 7 9 هغا ىهو ىوونلا

 ىف نلدلا همبتو ىذا مالك ىهتنا: هسه ىواوللا مالك ر خا ىلا كبتاكلا بدا ريش

 دقوا تاعامج هوت ام عيما اللا قاذلر ةراشملا ديزي وماقلا بحاص لاقو غلا داما نام
 2222222 22222 تهل حو
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 ىراتتو ئرطع ىلع لاقفأةنيطتبا ةيراجلا |ونيماف :اموق.ىلاعا:فاضر دقف هللمغتسي
 ردايتلاوه لب قابلا ىنممي رئاسلا نوكينا ىبارعالا مالك لمتحم هنا ىنءالو ىهتنا ىدذ
 ذوخأم هناو ازاجم عمرا ىنعبو ةقيقح قابلا ىنمب رئاسلانا قيقحتلاو ىهاظلا وهام ىلع
 دإبلا روس وهو 0 روسلا فال قابلا ى :مل ةعالملا ٌةقملا وهو ازومه» رّوسلانم
 ىفام داسف رهظيو ىاصنالا نيعب رظنس نا قود عقر اذهو عملا ىن 4 نكياخلا
 تنب ةكرب ىهو ( نميا.ما تلاق ) د عونو ةضقانملا نم حالصلا نبا مالك
 ىلاعت هللا ىلص هلةالوم ىهو لبقام ىلع اضيا هتعضرمو هتبرم ىا ( هتنضاح ) ندح

 ماسر دف
 فاتخاو ام«نع هللا ىضر رمعو ركبوبا اهراز ةثراح نب ديز اهجوزت مث ىشحلا ديبع

 اشطعالو اعوج ) هناسلب ىا 6 ىكتشا ماو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئبارام ).اهتافوبَنمز ىف
 امهتوق قلخم ىنع هيقسيو همعطا هير ناكذا ( اريك الو ) اريغص هنوك لاح ىا ( اريغص

 ءاحلا رسكي ( ءاعسلا ةسارح كلذ نمو ) لئالدلا ىف معن وباو دعس نبا هاور اهثيدحو هيف

 عطقولامو# مهل نوكيالثا اموجر موجنأاب ىا 6 بهشلاب ) اهيلا نا غولب ن٠ اهظفح ىا

 مهعنمو ) مهياع ربيخ لوزتو مهلا ئش روهظ مهراظتناو مهدصرت ىا ( نيطايشلا دصر
 1و قحلا ٍلوقلا الا نوععسلال اوناك مهن اذ ةئلكلاب ىا ( ععملا قارتسا

 هيلع ىلاعت هللاىلص هرون روهظب هنم اوعنش مهئانانم اًواشام هعم نويذكف مهئابلوا ىلا

 انسمل اناو مهنع ةياكح ىلاعآ لاق اك مهيلع نرطا تكو )ب صمالا دتشا ثعب 1 ملسو

 كلذ نمو ىا زمهلاب 6 ًاثنامو ) تايالا انهشو-ادندش اسرج تلم اهاندجوف ,اعسلا

 || نب ديز نع قهيبلا ثيدح ىفاك 6 مانصالا ضعب نم )ل هيلا لبجو © هيلع )ل ىبرتام
 ايلف ةئبلا لبق هب تفطف تببلاب اوفاط اذا نوكرسشملا هب عمم مند ناك لاق ةثراح
 | لؤيام رظنا ىت> هنسمال ىسشض ىف تاقف انفط م هسكال ىل ليقف هب تحسم مهصلاب تزوير

 © ةفملاو ) طق اه سلا ام همرك ١ ىذلاب همرك ١ ىذلاوف ديز لاق هنت ملالاقؤ هتسمف
 6 كلذنم هاللا هصخ امو ) اهساعم ىا © ةيلهاجلا روما نع ) ةرفنلا نم أشن امو ىا
 نه هتثعب لبق هظفحو ىا © هاو ) ةكزلا لاوحالاو ةيضرلا لاصعءالا نم ىا

 ىرعتلانم هرتست ىا نيسلا خلل © هرتس ىف ىتح )) ةئيندلا تامسلاو ةئيدرلا تافصلا

 راج نغ .ناؤشلا اور مك ( ةعكلا ءاشب. دنع روهشملا ريخلا ىف ) ةروعلافمششك وهو

 ساسعلا همعنمأي ىا ( هرازا ذخاا ) نيح ىا 6 ذا ) امهنع هللا ىضو سابع نبا نع ىتهسلاو
 رهظتلو ىا ( ةراجلا هيلع لمحي ) قنءلاو ّبكتملا نيبام وهو © هقتاع ىلع هلع )
 اهيلا الثام ىا © ضرالا ىلا طقسف  هتروع تفشكتاو ىا © ىرعتو ) ةرامالا هيلع

 ىفو © كلاام همعهللاقف هلع هرازا ) هسفنن ىا 6 در ىتح )) ,اعسلا ىلا ءانبع توعطو
 ىخا ناو تنكو ةباور ىفو © ىرعتلا نع تبهن ىنا لاق 7 كلاحام ىتا كلام ةذن

 (لمح ل

 . ن/ نما اهساو امبدق تلساو ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبتلاوبا اهقتعا ةيشدح



 مت /١ نس وس

 كلانا .اليعر وغلا راد دل ان رآني الاانا اذا اهل .االزلاو كافيا رع دارك لاح
 ىثما نا تيهن ىنا لاقو هرازا ذخاف كناشام تاقف ءاعملا ىلا راغب وهو ههجولرخ

 وورد قلل كال هارقولا) قوتنا او زان هكا رسل ن1 اف انينكف ةياقاءالا/ لع
 + ءيدلااو نم ؤولا فاو زلال لل ارا از يديداسلل يريم. كات /ا نار( فجرا مليم
 اهءاسن ورل اهنع ىلاعت هللا ىخر 00 ) هبنمتنب ةسيفن نع دعس نءال ىا ( ةياؤر ىفو )
 ( كلذ ) هحدخ ىا 22 1 هنالظي ناكلمو مدق 0 نيح ىا ميملا هاش 1 ا اب

 ةركل 0. و اعل ىلخلا لاق اهءالغ ىا © ةرسبل لالالالا زيها

 اهريخاف ) ملعا ىلاعت هللاو تعال ثحم هيفو ىهتنا ماسال اكوا ياو داو ةوبنلا لق

 هس لا 57 2 ىلا هسا: لوا نم ا 2 و اة جرذ 2 ل ىأر هنا

 هر اثىف ر 0 ناو دعس ناو ىدقاولا 2155 18 وهو هلظت ةمامع 01 ةيلج

 5 الا تاسرع) هل ةمامغلا“نالظت ىا6٠ كلذ قاورو ) سانغ نانقغع

 ارح رز دم © لاكرم 6 نك هيلا 2 ىنا ةريس 3622 ىو ةيقوفلاب هتخا نع ةباور

 هبلطت نحو ٍِ ةريهظلا ىف امون هنع تلف اديعإ نكم بهذ نا هعدنال م ىلا

 3 ارح ىخخا دحوام همااي هتخأ تلاقف دما اذ واكلات هتحا عم هند>و ىت>

 حيرص اذهف ىلحلا لاق ثيدحلا تراس راس اذاو تفقو فقو اذا ةيلع لظن ةمامع

 ةعاضرلا نم هاخا نا ىوري نا الا مهالا بتاكلا ىلع كني لع ؟نتفألا اك أن وكينا

 تم هعمل لق هراذنلا نصمت قرب 0130 ملعا ىلاعت هللاو اضيا كلذ ىار

 تنن هنا ىنعملاو ابطر مادام ءالكلا وهو هيشع رثك ىا ( اهاوءاميشوشعافةساي ةرج
 ارك ا ا ما 6 دل نود درع علان لقا (ةقشار نكشف

 نق داو )يعشن ىلا هملنو نمثا'اذ[5ه رم نال“ .اولكك ٠ ىلآ نق هوو أةثمألا يخفاو 1
 كر ىو اسيوئابقب يصل عار عا هئاشسأب قيما , تالاتعا] علل
 ثازنو 'تلسونشا ةعار نامالاب ةيلطتدلالسأ7 ىو مالم, ديطيستل (( كل داو "تقيفزاو

 اهلظ ىنا ( ةرشلا ءىف ليمو ) هاور نمردامل ىدلا لاق ( هآ رنم رضحمت اهناصغا هيلع )ل

 ترطب تون ىلا (وكرد انوا ةشاطا/ قمم )) اكل كارلا اري رفا مدشاي عك 1 الا نرش ش ف هان
 كلملادبعنع نوعطموهو سيقنب نمحرلادبعنع لوصالا رداونىف ىذ.هرتلا مكحلا هركذام :

 سعش ىف هصخخل لظال ناك هنا نم )2 ناوكذ نع لوهجم وهو ديلولا نب هللادبعنبا

 رداونلاىف ام ىنعم اذهو همرج مدغا هللظال رونلاو:هسفنب ىا( ارون ناك هنال رْقالو

 6 باذلاناو ) اضيا عبس نبا نع ىلحلا هلقنو رق الو سعم ىف لظ هلنك,مل اهظفاو
 ىل ملعال ىيطدلا لاق 6 هبايثالو مك ىلع عف هال ناك ) بايذلا نا نم ركذام كلذنمو ىا

 عبس نا نع ةرهاقلاب هيلع هال اا نا اقع ننس ا ادطبلا للقن نلبلب داق ىهتنا هاور نم

 بيحت كلذ نمو ) قالا ىلوالاب هدسجح ىلعف تلق طق اهياذ هبات ىلع عشمل هنإ

 4 يي ىراقلا ىلع 9
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 ئرافعلا ظفاو نحي مصاف مك لع نآ رقلا لوز ىا © هلا ىخوا ىت- هلا ةولخلا

 ناوهشلا .ازرجن سيت ولو هومب همالعا مث ) المانع ةلزعلا ىا الخلا هيلا ببح مث

 لئالدلا ىف معنوبا هاوراك © هتيب ىفو ) ةنيدملا ىف ةنىفو 6 ةنيدملاب هربق ناو ) اهريغو

 نع قهيلا ىورو ضرالا نم ىجممو.قارداهم هنيدملا هظفلو راس نب لقع» نع

 ةيمج هيعمل ىفو ( هريثمو هتبب نيب ناو )ا هت ىف نوكي هريق نا هنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىبا

 هل هللا ريختو ) ةدراولا ث , داحالا نم هيفام ىتأيساك ةنْلا ضاير نم ةضود ) هربنم نيبو

 ثدحمن انك ظفلب ةشئاع نع لئالدلاىف قهيبلا ءاَوراك رج الاو'امندْلا ,نان قا.( هاوثةنع

 هضرم ىف هتمسف ةرخ الاو ايندلاني ريخم ىتج تومعال ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نا
 نيحلاصلاو ءادبشلاو نيقدصلاو ن نيسنلا نم ٠ مهيلع هللا عنا نيذلا عم لوس هيف تام ىذلا

 ىدخت ىلع هسارو هب لزتال تلاقر ةياور ىنو ريخم ناك هنا انظف اقفر كئاوا نسحو

 ىو ىلعالا .قيفرلا مهللا لاقو تدبلا فةس ىلا هرمصن صخملاف قافا مْ هيلع ىثغ

 لوشوءللا ةمحرو مالسلا كْوِرَش كبر نا هللاق ليرب> نا ةياور ىفو اهب ملكت ةلك رخا

 ءاشيام ىبعنصي ىبر ىلا كلذ لاق كل ترفغو كتؤوت تئش ناو كتيفكو كتيفش تُئش نا

 هننس ىف ىفاشلا هاور اك © ةافولا ثيدح هيلع ) ىوتحا ام كلذ نمو ىا 6( لشا امو )

 هل ةكئالملا ةمدخم ىا 6 هفرشتو هتاماركن م ) هلئالد ف قهيلاو هدنسم ىف ىدعلاو
 ةياور ىفو هللاة>رو مالسلا كْؤرَش هللانا لوب هيلا ليربج لاسراو مهلا هتلاسر مومعو

 كللوهك نم هيملعاوهامع كلئسيل كل ةصاخو اليضفتو اما رك ١ كيلا ىناسرا هللانا دمايلاق
 ةكئالملا ةالص كلذ نمو ىا 6« ةكئالملا ةالصو ) ايوركم امومخم ىندحا لاق كدحم فك

 لمتحيو لعافلا ةغيصب 6 هانيورامىلع )ل ةفرسشلاهحورج ورخ دعن ىا « هدسج ىلع )

 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىف هنانم ديناسالاو تاياورلا ضعبىف ىا 6 اهضعبىف ) لوعفملا

 مجرب ةزانْلا ةالص ىلع نولصيف مهلورالو منور ثيح نم مكلف نواخدي ةكئالملاناو

 انريخا لاق اغالب ًأظوملا ىف ىحينب ىحي هاوراككلذك هباحصسا هيلع ىلص مث ميلستو 5-7

 ءانالثلا موب نفدو نينمالا موب ىوت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا هغلب هنا كلام

 ىلص دقف ظفل مالا ىف ىفاشلا هاورو دحا مهمؤبال :اذانفا ساللا هيلع ىلصو

 صا مظعل كلذو دحا مهمّيال ىدارف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىلع سانلا

 هيلع ةالصلا ىف ةمامالا ىونيال نا ىف مهسفانتو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ناك الو هلحم ىف هيلع اولص مهنا رهظالا لوقا ةر دعب ةرم هيلع اولص ةمالا نم دحاو

 هيلع ةالصلا راركُتو هلضف كاردال ىدارف اولصف هلك هموقل اماما لحلا كلذ عسب
 ةقيقحلا نع لدع دقف ءاعدلا انه اللاب دارملانا معز نمو اذه همكح تايصوصخ نه
 توملا كلمزذا تلط نمو ىا © هيلع توملا كلم ناذئتساو ) ةفراص ةنيرق ريغ نم

 ا ءايفصالاو ءاينالا نم ىا © هلبق هريغىلع نذأتسي لو )ل هحور ضبقل هيلع لوخدلا ىف
 (الضف ١
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 ندم ( ناب رن رجا ناقن سارا تنور انا وآل رار ادنلا لا شد لش نال
 هللا نا دمتاي 0 مالسلالاقف هل نذنا لاقف كدب الو كلبق دحا ىلع نذآتسيملو كيلع
 مهادنو 2 اهت 1 انك نإ نال اههف دستني كفاك اونب فتم اق كاف قانا قع

 نعىا (هنع 0 هي مطابقا مابا رتل و

 هلسفن ما هايثنم هدرختا ىردنام اولا نيح كلذو هوا نيغلا مشب (هلسغ دنع هندب
 وهند نوردال الا اودع“ مش ةردقطو هنقذوالا لجر مهند [ة مونلا مهيلع ىقلاف م

 ةيجحو قهيلاو دوادوبا هاور هقوف ءاملا نو.صا صيق هءذعو هولسغف هنا هدذعو هواسع

 هلسغيىف اوذخا لاق ةدبرب قيرط نم مالا هللادبع ىبا هش نع هاورامب هل دهشتساو

 لها ةكئالملاو رضخلا َة هب زعل نم ىورامو) هصيشق هنع او>رخنال لخاد نه 5ع : مهاذاؤ

 هناكربو هللاةمحر و تبلا لها مكيلع مالسلا هصضخت نورال الئاق اوععمذا (هتوم دنع هدب

 هاياو اوقن هللا تئاف لكزم اكردو ةدصم لكن ءازعو كلاه لكنم افلخ هللاىف نا
 ىلحلا لاق و ىجلدلا هلقن ةودنلا لئالدىف ققهببلا هاور باوثلا مرح نم باصملاناف او>راف

 و كغ هدح نع ةهسسأ نع رع نإ رذفعدج نك دح نإ ىعفأ اشلا هاور رضح ا 4 زعل ثلا

 ا ماسو هيلعىلاعت هللا لص ىبنلا ضصمامل لاق هنع ىلاعت هللا ىضر نيسحلا

 دانساب مالا ىف اضا ىفاش املا هاور دقو لاس ص ادهو رض ا اذه اذه. 0 6 لاق

 ىووتلا هلاق ىفاشلا ناك هر 5 اماو لوش الثاو | ومع ل رضخلا لش مل هنأ الا فيعض

 لاقف هيفو سنا ةياورنم كردتسلاف مالا هحرخا ىخياشمضعب لاقو بذهملا حرشفف
 نأ رفوف هو ةجفلا كنع ن دامه هدانا ىف نزل 21[ انه لعل كورا
 قزاانع ىواعطلاءاور رضخلا اذه اذهنم نوردتا لاف هيفو مالا ريغىف اضيا ىففاشلا
 (هناكر 5 ةلهاشلا ىا"ةلامآ رت نك كنا #2 يطام ىلا هر وتلا ناسلاو ه2

 ءاورا سا هلأ ىأ 0 مع 0 هيام دعب ىأ (هتومو هتاح ىف ةرفاولا ىا

 نزو نيسحلاك (هتيرذن) نيعباتلاو ةباحتلا نم نيريثك 70 ريغ. كريب ورق ىراذمأا

 م مهاضراو نيعمحا مهنع 0 ىحلاصو ن.دياعلا

 هي[ لصف ]جس
 عبارلا ىا بالا اذهىف) اندروا ىا ( انيئأدق ىلات هللاهمحر لضفااونا ىضاقلا لاق

 (ةحناو هتازج“ نمل فئارشو فئاطل ىا فق مضر (تكن ىلعإل باتكلا باوبانم

 فرع نم ىنفت ىا لمح نه لاح ىجلدلالاقو نيع خو نون رسكو فاق نوكسو ميم مضب
 مغب © ةينغااو ةيافكلا ) لملاو تكنلانم ىا (اهنم ) مدقم ريخ 6 دحاو ىف ) اهتققح |[

 ىونمل ءانالا نم ىا:(رنكلا انكرتو) 'ءانتعالا تاق ةاشغالاو؟ءافتككالا عا نركتفا

 ةليوطلا ا ءاطلا سكب «لاوطلا ثيداحخالان م ان رصتقاو ) لاو تكتلا نم ىا: (انركذام
 موو ههيدصأم هنصسم دعم بين دج جعح »ص سور و جمال كد كد صسص عدس يحج ةدهع هع هع موكل هه هك 57 تاج 605 1252ج دج م هوس دس هم مع يس عم هم سس نع عج دمع د تحج ب



 ا صفلاو دوصقملا ةديز ىأ ( داصقملا صفو)) دارملا سقت ف (لغرفلا نمياؤم) لايذالا

 1 داصلا رسكب ىلحلا لاق رسكتو داصلا متأب دصقملاو ةددشم داصلاو ثاثيو ءافلا حتفب متاغلا

 اثنأو ءريدقتىف ىبخلا دعبا دقو انرصتقاو ىا (ثيداحالا ريثك نءو) ىوونلا طخم دحو

 أ هلها دنع هلّقث ىا (رهتشاو ) هدنس ىا (عكام ىلع) اهم اهتاور درفنا امث ىا (اهسمغو)

 ْ ظافحو ةمالا داّقن نم ىا (ةئالا ريهاشم هركذامت هس غ نمل البلق انش ىا «اريسي الا)

 | الط ) اهرثكا ىا (اهروهمحى دانسالا انفذحو) ةبارغلا زيح نع جرخ هلا ثيح ةنسلا

 نعشلا'نوكس 6( انلا !اذغ تسحتو) راظنلل لمملا راثكالا 0 ناابزيلا ىا ( را متت

 نيتموع#+فاقو ءاتب (ىصقتو) تازجلاىف عوضوملا عبارلا بالا اذهىنكيو ىا ءابلاةدايزو

 (اناويد نوكي نا ) عشول ىلا ءافلاب ىحلدلا هطبضو ىصقتساول ىا ةرودكم ةددشم داصف
 رتسكب (:دع تادلحم ىلع لمتشي) ايواحو اطي# ىا (اعماح) ةدح ىلع افنصمو ارتفد ىا

 اةيودعتاو ةلاوطفر اناث "نوكأ موا "طفح لاذع وأ املا نآفو قازدكائ اهل دشن

 راسه 2” نباو رثك 1 ىاآ © ؟رهظا ماسو هيلع ىلامتمنلا ىلص ا 30 كا وجو

 ريشباك ةيفكلاو ةيمكلاىلا ارظن ىا نيكو رئاس تاز نم رهظالا (لس لا تاز عم

 ىب' تؤي م هناو) ةرهشلا مزلتستال ةرثكلا ذا امرهش عم ىا (اهترثك اهدحا) هلوق هيلا

  قاقشناك ةلالد ىا (اهنم غلبا وه اموا ) اهريظنو اههدش ىا (اهلثم انسن دنعو الا ةزم

 دقو) اهلحم سيل اذهف ىحلدلا هب لثماك دبا نا رقلا ةزجم* اماو اهوو ءارسالاو رمقلا

 هد مدا قلخ ىلاعت هنا اهنم ءاصقتسالا هحو ىلع ىنملا اذه ىلع:ىا كلذ ىلع سانلا هين

 ريغو ايندلا وند جارعملاىف هعفر دقف ايلع اناكمسيردا عفر هباو ةسفنس انين ردص حرش دقف

 0 لك يدا ن6 انهم رك تلسو همم قضت فأل انام نواس اع كف

 ىا (ءايمالا نم مدقن م تازجمو) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص انين تازجممنم ىا (بابلا

 ىلاعت هللاءاشنا )ل ىنعملا ىا (كلذ ىلع فقتل ءابنالا نم اهبسانيام عم ةدحاو نيب .لباقو

 لاللاو ىا (زجمم هلكو) هترثك ىهاظىأ «نأ رقلا اذهف ةريثك ) هتازجممىا (اهمتوكاماو

 ( نيققحلا َهْئا ضعب دنع هيف زاخحالا مهام لقاو ر زم هيزحو هلك رانتعاب هعيمج نا

 (رثوكلا ك انطعا انا ةروبب) ةغالبلاو ةحاصفلاب هزاا اولاق ث.ح نيققدملا رثكأ دنعلب

 0 رفح قو لقفز هربت اونان لانها ودل قه ردكو هنااول ماهو رويس رضصفأ ىأ
 نا رقلا نم ىا «هنم ةبا لك نا ىلا ) ةفرصلا» لاقنمم ىا (مهضعب بهذو)) اهلقاال اهردق

 ىلع ىا رخل دازو) نا ريخ رم ةريصقوا ةليوط تدجو ىا اك منكم

 ةرزمجمم ) هنم ةمظتنم ىحلدلا لصاىفو تاريرقلا فيلوعا بع ةيضتم الع للك نأز) يكذام

 نيقداص اًوناك نا هلثمإثيدح اوتآيلف ىلاعتب هلوق ىهاننظ هدب يو (نيتلكوا ةلكنم تناك ناو

 هحو ىلع جيردتلا بولس -ا وهاك ثيدحم مث ةرودسل مث روس ايت ناكاالوإ قالا لماو

 اندم ةؤيرن داعم انرذل قا الواردات كذام) اهيل دنع تناثثاىا (قلباوف قرتلا
 هه ل سس ص سس ص تس ع سمج د عم ب دس سس ص توم جس مل ص ا متم رص تم ص دج جل يدم

 (قو)



 هه 0/1/١

 هر مهتضراعم بلط ىا (مهادحتام لقارت ةروس و نايتا ىا (وهن) هلثمنم ةخحتىفو |

 (قيفحتو) رز اضتساو زكطتو'رابتغا ناطت ىلا( نظن نمر)"هنوشو هدأ وب ئا'( اذه رمصتميام عم

 رثك ا ىا ( اذه ناك اذاو ) هطسو دصقلاو ىا (هطس لوطي ) ققدت ىلع لّقشم ىإ |

 وحن نيبو هنيب عمجو ةدايز ضعبو ىا اهفيفختو ةيتحتلا ديدشتب 6 فيلو ةلك فلا نيعبسو |
 انا تالك ددعو) هلالك دعنم ىا ( مهضعل د ىلع) ةلظفاحلا"ادصٍعا ةظحالملا ىف ةغلا.م

 انش" نخهفامارلا دا دعس( نااؤقلا ا زف تاك ريثع) اهرذا ىلا ىا «رثوكلا ك انيطعا

 ةخصل ةاةيرقلا ىرهف ىجدلا لصاقو :فلالاب ىرذاقو زمهلا ازوبق هزمت ىفو ل وءومأل

 . انضنلاب (ديزا7» جيف اكمال ىلا (ةرنركلاد كانطخغا انا ةودغ ةنجن ؟ 27 فاشن" 1ك

 لك ةسنن ا ( حقل ةيقارد) كلا ا عفرلاب 0 ضعبو ىلجدلا لصا ىلعو

 نع ىلاعت هللا رامخا نم هفامو هدعبامو هليقامع رظنلا عطق ع ىا (هسفنف زم« اهنم دحاو

 قيرط)ل زاوكالا قرط نمىا (نيهجوب) هلحبىفىا ( مدقتاك هزاوعامث) هدعبامو هليقام ب
 زاجتالاو بانطالا نيب هكولسب ىا (همظن قيرطو) زاحتالا فئاطل ىلع هلاغشابىا (هتغالب

 نيش رطلا رايتعاب ىا © ناتزمم* ) فالا ةع.سلا ىا 6« ددعلا اذهنم ءزح لكىف راصف )

 ىا (هف م افلا رسشع ةعبرا ريصنفناته> هل ىذلا ىا «هحولا اذهنم ددعلا فءاضتقإ

 ( كيلا مولعل راخالا نم 6 مهل (رذا زاحختا ودك هعومت تا نا رقلاىف

 ةئروللا هذهنءلل ةيككفلا ةققح ىا «ةدحاولا ةراؤسلااف كاك دقن) رخاثوا مده املا

 ريخ لك نوراقو ناماهو نوعرفو نوراهو ىسوم ةصقك (بيغلا نه ءايشانع ريخلا

 غلبملا ديازتف ىا (ددعلا فعاضتق ) هنابىف لقتسم ىا. (زجمم]) هدارفناب ىا (ةسفنن اهنم |

 ىلع افلا نيرسشعو ةينامث ريصبالف ةروس لك وحنىفال ةلعاىف ىا («ىرخا ةرك ) فعاضملا
 اهنا هيفو ةبيغاا هو ىحلدلا لاق «اهان ركذ ىتلا رخالا زاتالا ءو>و مثل ىجلدلا هب مزجام

 ىا «اذه) ىصقتس الو ىصحن داك الام ىلا. ىا فا 550 قاس ام ||

 ةدضسن فاك ذيل نارك دال دحبأ, :هاكياذتاف ) نساظلا قدك( 621255 فر الكا[ عافت ١
 مث ) اهتمظعل (هنيهارب رصخحلا ) لقشي داكيالو ىا (ىوهنالو) اهتزنكل ىا (هتازجس) |
 ةالصلا هيلع هنع) ةححصلا ىإ 6 ةرداصلا رابخالاو ) ةحيرصلا ىا (ةدراولا ثيداحالا |
 نع رابخالاو 'تاداعلا قراؤذيو تارا نم اهيف. ةروكذملا:ىا.(ياونالا .هالهىف مالسلاو |
 جف مضي (هلج ىلإ انرشا امل همكحو هيما روهظ ىا (هيما ىلع لدام نعؤرل تابيغملا |

 ىهجو نم ىا (ىناثلاهجولا) فيعضتلا ىا (اذهنم اومن غابب ) هلصفمنم لمح ىلا ىا
 اهروهظىا (ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هتازجمسم حوضو) هريغ تازجمنم رهظا هتاز#”نوك

 لها مم ردش) ميديا ىلع ةدراو ىا (تناكا ل سرلا اوم نازل اهزايتشاو اهيراعشال ١

 هنف امس)دق (ىذلا) نيسلاع#ل (نفلا) اذه(بسحب و)مماشيف ارادقءوالاحىا 14 مهنامز ٍ

 نا الف ) هلوش هش اك .هدىف نفلا كلذ ةفرءعع ةرهش هرصع لها عفنراو الع ىا (هنرق



 يئمييُُْْسُسُسُُْْْ 444909 9122 تب جب با ا أ أ

 نوعدام هيسشن ةز 3 ىدوع مهيلا ثعل بأ أ لها ماع هناغ مالسسلا هب هءاع ىموه نمز

 ىلع ىا (اهنم م .خ١ هيلا مهتم نوهحوبو هيدل 0 نومعز امو ىا (هلع مردف

 نيغنم ءاضيب ءارعسلا دبلاو ىىست ةيحاصعلا بالقنانم ىا (مهمداغ قرخام) ىءموم دب
 (مهرعم لطباو) , مردقو مها وق العن ىف ىتا )َ مهتردقفف) ز .عملا كلذىا (نكن) ءوس

 لاضن, لفقأ. (ى وغا مالسلا هيلع ىسيع نمز - جر 2 لبنا نييمرهظا امو

 ضا مالا جالع 4 و 0 .و ءاطلا ريكي («بطلا) هلها ماعىا (ناك ام) ىهناىا ةياغلا نم

 ىفوا ىا نونلاو ةمجمملا نيغلاب ىرخا ىفو زحتا ىنعع ل نيعلاب ىعا ةخضأ ىفو ةرهاظلا

 ىا (هلها ناكام رفواو) ىنالام ىلع ةحم اهلكو دصقا ىا ن وللا و ةلمهملاب ىرخا ىفو
 مهاناو هب هلع نوردشال سمار ىسع ذ ىلع ىا )ع مهءاخر) هعش ىف 2 لها ناك ام 0

 ىوربو (تبللا ءامحانمرل هيلا اضوفم هماو هيدل هدوحو اونظي مل ا 2|. ءويستمم ملم
 ىلا لاق قيد ركدزبلا ع دلو ىذلا ىا « هكآلا 0 ةتيملا ةعست ىفو ىثوملا

 رصِم نه هم كالا نإ جت 0 ىراخغاا لاق دقو ىشعالا لاش و ىمعا دلوب ىذلا وه هكالا

 هندب ىفنم ( صرالاو ) ىنالاه ىلع ىشعالل ريسفت وهو ىهتنا لبللاب رص الو راهذلا
 قاطا نم هناي ناك لب ةاوادمب ىا ( بطالو ةجلاعم نود ) فوزرعملا ضرملا نم ضايس
 ئضرملانم فواالا هدْنَع عم | اعرف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا بهذ قطب منهو هب هيدل ناسالا

 ةالصلا مهيلع(ءايبنالا تاز .عم راس اذكهو ) تاي ١ الاو تاوعدلاب مهواديف تاهاعلا ىوذو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ادم ثعب ىلاعت هللا نام مانالان م مهنامز لها ملعر دش تناكىا مالسلاو

 عاونانم ىا 6 ةعبرا ) تالكلاو تاسزحلا نه ىا 7 ولعو برعلا ىراعم ةلمحو ماسو
 لباقملا مظنلا ىا (رعءشلاو) ةحاصفلاب ةنورقملا ىا «ةغالملا) تاكلملا فانصاو تاكردملا

 اسهر ةفرعمو اهعئاقو نم اهماياو برعلا باسناب راخالا ىإ نيتحشب (ريلاَو) رين

 فاكلا رسكب ©« ةناهكلاو )) اهعوجر نونفو اهحورخ بورضنم اهيف ىرحام ليصفتو
 ةغ.صن (لزئاذ) اهرارسا ةفرعم ءاعداو اهراهظاو تانْثاكلا نع ربخلا ةاوازم ىهو جنو
 ةعنرالا هذهل قراخلا نا رقلا) هيلع ةدايز ىرخا ىفو ةخخسن ىفاك ىللاعت هللال زناف ىا لوهحلا

 لجان م ىا «ةحاصفلا نمل ةناهكلاو ربْخاو رعشلاو ةغالبلا مو ةمدقتملا ىا لوصف
 (مه.الك طمنع ةحراخلا ةغالتلاو ناقرفلا زاساو ىا «زاحنالاوإ نا رقلا ةحاصف

 (اودتمل ىذلا بيِجعلا بولسالاو بيرغلا مظنلان هور هح#و هعون ىا مملاو نونلا خت

 ىلا ) مهءالكنم ىا ( موظنملاف ) مهؤارعشو مهؤاطخو مهؤافلب و مهؤاوكف ىا
 ىجلدلا لصاىفو ارثنو امظن ىا (نازوالا بيبلاساىف اوملع الوإل همايمىف ىا (هّشرط

 ةلهسلا هتقب رط ىا (هحهنم) مصرملا مظنلاو عجمسملا رثلا نم نانقالاو مالكلا بيلاساىف

 تنام قا( ةءابلل و ةةلوكلا نع ) :ةرسيلا دابنك ب( راكتعالا سَ ):ةيحملا
 ىف ىا ©« تائخلاو ) نطاوبلا ىف ىا 6 رارسالاو ) ناوك الاو نايعالا نم تاثدحلاو
 ءاناا تفي [ربخلا قرتعيو ) ةفصوا اناذ ىا (تناكام' ىلع دِحوتف رئاكتلاو ) هاوظلا

 ا 2 0 ل ا سجس سس ص ص تن سل ع هع 2 22 ب ع ع عموم ل كو ومص م م هم وص حج ع ع معمول ا تي مصعب

 ( ىا)



 سه /هو_ا
 ىدعا) ربخلا ىفرتعملا كلذناكولو ىا «ناك ناو هقدصو كلذ ةحصا اهنعرل ربخا نم ىا

 ىلاتو هناس هللاوا ىتلاوا نا رقلاىا «لطباف) ركلاو رفكلا لها ن٠ هنوكب ئا «ودعلا

 اهلصانمر) اهعلتقا ىا ةئاثملا ديدشت, «اهنتجا مث اريشع بذكتو ةيمودصت ىتلا ةناهكلا)

 نيطايشلا قازتشاّخم ءاوسلا لغّتل ةدئما اهلج ىأأذاضلا عت ( مورا الزبو :اكيهلشلا حازت
 سيقك اهراقمىف امتوشل اهسفنال اهراث نه ةلصفنم بهشب مهيمر“ ثيح ءابنالا نم عهسلا

 (رابخالانم) نا رقلاىف ىا «ءاحو) رادقم نم اهلام ضقنتمل ةثناث قو زاننم دحا

 ةكلاهلا ىا (ةدئاللا متالاو ءاسنالا ءايناوإ ةقاسلاىا (ةفلاسلا نورقلانء) ةزمهلا حف

 هقاولا ىا 6 ةيضاملا ثداوحلاو ) ادبا ديسالف تادلاخلا نحن نيعلا رولا ثيدح هنمو

 ىف ىا ؟ملعلا اذهل غرفت نم رمت ) ىذلاوا يم ىآ' (ام) ةرضملاو ةعفمملا نم, ةهدقتملا

 (اهاطسب ىتلا هوجولا ىلع) هسا ضعب ةفرعءنع ىا «هضعب نعل هرمع عمح فرص
 ( ةزجلا هذه تيب مث ) اهانحشرو اهانحشوام عم ىا ( اه رجلا انييو ) اهانكوا ىا
 ىلا"( هوجيولا زمدها ةعماللا رآ هنكاخلا ناوكل نع راحداور ةعواسلا و هج اطنلا هتلكلا
 اف اها ردد ىلا ) ةمدقملا.ىإ ( نخ ال[ ةكلوصفلا ىلإ ل هعمل هيوم ةزراخلا

 هريس انوك لاح إب (ةنايثلا: مور هناي ) قاتسلا نو ئطمراعل ا( نا رثلا دنا

 ىا ( ىتأت ةما لكل ) زاحنالا ةباغ عم زاخ#الا ىف 0 ةرهاط ئا (زوخلا هَ ا ةئاد

 وجو لهاتف هيفي رظن نمله ىوقتملا حلا ياك كلذ وحب ىفالال ى تق يي ملل
 تاسغملا ىا اهريبكو نيغلا مضل (يرروتعلا جرم هي ريخلا امه ل١ لادا عال هاج

 للامعت ةلوق_ عنمو. تن ديو ل دي كسيسلا ناب ؟نييسلا لإ دهز رف حت او يلح لغو

 صهدالو نرق ىضغقسسالو ىا (نمزالو رصعرمالف ) راح اهنمو لييسلادصق هللاىلعو

 0 ميما مغ (هريخ روهظب )ل ههدصت بح وموأ هقدصةدايز ىأ (هقدص هف رهظيو الز

 هو> ون. ربخا امىلع هلوقب ىحلدلا برغاو هقفوو هقبط ىبع ىا (ربخا امىلعرل ةدحوملا
 ىوقتب و ناشالا رقسف (ناهربلا هاظت و نامالا ددجتيف ) ةغالبلاو زاجيالاو ةحاصفلا
 ةناعملا ةدافا ةياهنو ةينظ ابلاغ ربخلا ةدافا ةياغذا هلوا رسكب «نايعااك ربخلاسيلورل نافرعلا

 ١ سفنلاو) الالدتسا رئاوتملانم الثم دافتسملا ىا (نيقيلاىف ةدايز ةدهاشملاو)) ةنش

 ةنينامطلا نم ىا (اهنم) ةنياعملا مدت ىذلا ىا « نيقنلا'نيع ىلا ) انوكس ا (ةنينافط
 نيعو نيقيلا ماعم ىا «لك ناكناو) الالدتسا رتاوتلاب دافتسملا ىا (نيقيلا ملع ىلا )

 ىلع اه ) كسا نقلا نيع نكل اقدصو اّسان ىا (اقحرل س هللا دنع ىا «اهدنع) نيقيلا

 نءهؤت لوا لالا ليقامل مل منهو اهتسوسوو اهددر“ مدع ىلع اهل نوعاو اهتنينامط دايدزا

 ىلق نيمطيل نكلو ىبر ىا ىلب لاق رركملا ربخلا لالدتسالاو ردقملا ىحولا ملعب ىا

 تاز ع لاما ل ةيعالرو ماع نم ريخ نال للقانهه نمو ناهربلاملعل نايعلا ملع ةيحاصمب

 | «تءدعو) هلوَش هلا راشا م مهتايحلاح اهضع سردنا لب م اوقنان, تتطرقنا:للنبازلا
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 لصاىفو امتافص ققحتو اهدوجو مدعب ىا (اهتاوز دس تمدعناو ىا لوهجملا ةغيصب

 ديك أت ةلمجاف ءابحا خزربلا ف ءايدنالانا تبتف الاو ايندلا ف ادوجو ىا مهتاوذ مدعب ىلدلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انين ةزجم*و ) اهلحم ىف ىلوا وهو سيسأت لوالا ىلعو اهلبقال
 ةلادلا هتامالع ىا (هتانآ و) ادمرس ىضقنتالو ىا ( عطقننال ور) ادبا ىنفتال ىا (.ددنال

 الصا لوزت الو ىا ماللا ديد_كنب ( لجحضلالو ) امويف اموب ىا ( ددجتت ) هقدص ىلع
 مارملا ةاغ وه ىذلا ىا 6 هلوش مالسلاو ةالصلا هيلع راشا ) ىلعالا ىنعملا ىآ (اذهلو)

 انثدح) ةركح نبا ظفاحلا ىا (ىلعوبا ديهشلا ىضاقلا انثدح اهف) جردنملا ماقملا اذهىف

 نءا ىا (دمم وبا انثدح)) ىورهلا ىا (رذوبا انثدح) ىحالا وهو (دولا ونا ىضاقلا

 مهلكى ا (اولاق) ىنييعثكلا ىا (مثيهلاوباو) ىلكسملاىا (قححتا وباو) ىسخ رسسلا يونج
 انثدح )) عماجلا بحاص ىا ( ىراخلا انثدح) خفتو ءافلا رسكب (ىوبرفلا انثدح)
 انثدح) رمع نبا ىلوم عفانو كلام نع هيقفلا ىسوالا ىرماعلا ىا (هللادبعنب زيزعلادبع

 ىلع هلم> رمع نا ىور ىربقملا ديوس ىبا ىا (هسانع ديعسنء دعس نبا ىا (ثبلا
 ( ملسو هيلع ىلاءت هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىبا نع )ل ةثام ةنس ىفوت هب ىمسف رو.قلا رفح

 (ىن ءاسنالا نمام لاق) اًضيا ىئاسنلاو ماسم هحرذا دقو ىراخ' ءاور ىرتك تيدحلاو

 الا مهنم ى 1 2 يشمل هلع تأ لسا ىلا ىطعا الا ) لوسر نم معا وه

 ” 0 ارو تسااك ير شخ هم ناعألا ىلا ةدعاشترم اننا اتنت تارظملا رم هللا ءالغعا

 د » قس مو نام ىنتخا هضارشا دعلو هنامز ىف هالوم ءاظعءا.قلا هاقاعلا قراوذخ

 صوصخ ىا (تساوا ىذلا ناك امناو ) يانا هةح ىمءومل انطقلا ة هناهرب عمل مو

 ةحاصفلا تاياغ ىصقاو ةغالملا تاقبط ىلعاىف ازممم ىا «ىلا هللا هاحوا احو) ىلع عناام
 0 ىلع مار دعل أرق ةوذلا هده نم نيقحاللاو نيشاسلا ىلع ةياعلا ممم ةكبازقلا ميرك

 ( حرك نأ ) هاض روهطو هاف نست قا (وجراف ) هلؤق هلع ةمر'اذلو ةئمزالا

 رو ارا ا( ةردللا ىف اذ ةئاثنلا ناكل جد نوك ١ نا ىطدلا لضا ىفو

 ىأ ( جاو )'رذابتملا ىا ( هاظلا ) وه روطسملا ىنمملا اذه ىا (وهو مهضعب دنع)
 نوريثد ىلا (دحاو ريغ بهذو ) هانمدق امع لدعب الق ىا ذلك هللا ءايشوأ# حيرصلا

 ةرخ) انو دل 5 (اننس ةزجممروهظو ثردحلا اذه ليوأت ىف ءالعلا نم 2

 00 ىا 14 انرك اهروهطظ فر ( اقوطنم هداقأ م ريغ ىا عما ىعم أ مالسلاو ةالصلا

 هيف نت ١ نكمال ( ايلح ىا (امالكو) اينخ ىا «ايحو ) رعب انيس ةزحم* ةوق
 هيفا هف روصتسال هنا ثدح نهىا (هدشتلا الوز ةايلا نو ةلمهملا ءاذلاب (هيلع نزلا الو

 اودصق ىا ( اهل نؤدياعملا مار دق ىل-رلا تازحمم نم ل انس ةزحم* ريغ ىا (!هريغ نافر

 اةيطاعلا م اةنفطلا رع كمال عرش ئاب © قينلا ف وؤسيلل ةايعانز) + انيلاظفالا د
 هز ةضراعم ىا (مهيصعو مهلاح ةرعسلا ءاقلاك ) ءاسالا تاير لاطنا ىلا كلذ ْ

 نوعرف هير هل ءق ىذلا اذه هدشو ىا عئرلا ( اذه هشو ) اهضعلا ءاقلاب ىسود

00 
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 بلطي ىا (هيف ليو ا) هيف او هئيدىف فيعضلا ىلع هسنج ىا (رحاسلا هلي ا)

 ىجلدلا لصاىفاك ىلاعت هلل ىا (مالك نأ رقلاو) قح هنا هتامثاىفوا قدص هنا هعفدفف ةليحلا

 سيلا مالكف عقاو نا رقلا زاا ىا مالكق لطم هنا انه هب ديرا هنا رهظالاو ىلاعت هللا مالك

 (:ناكف) هوقلا نحوت ام ىاب(لمع) .مالكلا ف ئا 1(هيف. لارختلل الو رسل الو ةيب علل
 تارزملا نم هريغنم رهظارل ىنعملا اذه بارا دنعىا ( مهدنع هحولا اذهنما نآ رقلايا

 ردكيامم ىا «هيوقلاو ليلا نم برضب اييطخوا !ىعاش نوكي نا بيطخالو يصاشل مالا

 ضناو رهظا ىا (ضلخا):لوعملا وه.ىذلا ئا (لؤالا ليوأتلاو) هيفانبو ةزجلا لما
 لولد[ ةفللمب عا (ضبشب اك قئاتلا لي واتلا اذه فاول سلخ وفل رط تا( لضياد)
 نيملا ءاسطغ ىا ءافلا نوكسو محلا حفل ( نفلا ) ىطغي ىا ادهشم ىللحلا لاقو انفخ

 لصا ىفو ضامغالا ىنممب ءاضغالا نم لوهجملا ةغيصن 6 ىضغيو ) هنع ىوربو ( هلع )

 ىناثلا ءانب ناو عملا نم عنمال هنا قيقحلاو ىنعال 5ك فيرحتو فيخت وهو ءافلإب ىهلدلا
 نا رقلل روما تومىف ناهحولا رهظ رده لك ىلعو قفوتلا ىلو هللاو ققدتلا ىلع

 ثلاث هجو ىنءملاو ةفطاع نودب هحو ةع ةطس ىفو رخا هجو انهو ىا (ثلاث هجوو))
 اهرمسكب ليقو داصلا جف (ةفرصلاب لاق نم بهذم ىلعإل ةداءلل اقراخ ازمم* نا رقلا نوكفف
 ةروبس رصقاب نايثالانع مهممه هللا فرص اولاق ثيح ةعيسشلاو ةلزتعملا ضع بهذم وهو
 اوفرصف رشلا يا كيال ةامحاىف هلم ىا © ةضاززاقللا ناو ث هنع 2 عم هئم

 ايس لرش بهذا ”هناذ/ى حل دلا ءزك ذاك عر دفريلشبالا معاد تاجتسي ىار( اهنع
 سن نم ىا © مهرودقم سنج نم هلثم نايثالا نم ةنسلا:لها ىهذم دحا ىلع وا)

 هم بكل دع هلثع ناعالا ىا ( كلذ 0 0 وز هلع ه لاك مهل ىذلا مهمالك

 هلَوَذ دارملا نا رهظالاو ىجلدلا هركذاك هدب الو: ىدحتلا لبق ىا (دعب ن ركسالو لق
 هلوق هديؤيو ةماقلا موب ىلا قحاللا نامزلا دعب ن وكي الو هلوشو قباسلا نامزلا لق

 نيهذملانيبور) هدعب ىا (هيلع هردشالورإ هلبق هلثع نابتالا ىلع ىا مم ردّش ملىلاعت هللانال)
 مهنا الا هنم لوالا بهذملا ىلع مهنكمتا ىهاظ ىا ةر وهيكل غلا فينتج 4 نايقلرت
 ىا (امهيلعوإل مهرودقم سنج نم هنوك عم قاثلا/ لغادتم مهنكمت مدينا زينعراؤقرزلص
 مهتضرراعم كرت ىا ءافلا ريغب ةزخسل ىفو (كرزفلا كرف) امهعمح ىا « اء. نيهدملا ىلعو

 ةروصلاىف ىا (مههرودقم سنج نم وه اموازل ةلْطاىف ىا ( مهرودقمىف اب نايتالا)
 جورذلا مهلا حفل وهو مهناطوانع ىا (ءالاورل مهنادباىف ءانعلا ىا (ءالبلاب معاضرو)

 ماسنو مهلافطا رسا ىا ةزعست ىف ىبسلاو ىا ادودمت نيسسلا رسكب (ءابسلاو) دلبلا نم
 ريا نم مهتفلاخت ىا (لاحلا ريبغتو) لاو>الاضعبىف مهسفنالىا (لالذالاو) مهنايعاو

 نع مهاقر كفى اهلذب ىا «(ناذودالاو) لايقلاب لال ىف ماد خنيرتشلا فايز )وول هلا

 (ديدهتلاو ) لالذالاب ىا (زيجتااو) ارجز ىا (ي
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 رهظا ىنعملاو كرت هلوقل ربخ (ةيآ نيبا 2 لابولا مئاخون ىا (ديعولاو ) لاكتلا مئاظعب ىا

 عانتمالاو ضارععالاو ىا (هتضراعم نعءلوكتلاو هلثم نايتالانع زجمللا) ةلالد رهباو ةمالع
 سنج نم وه 'ئثنع اوعنم ) اهتأ زوو ةزمهلا رسكب ( مهناو ) هو ةضراعمم نع

 بهذملا ىا (اذه ىلاو ) مهتردق ىا جلو لادلا مشب ممتردقم ةنع- ىفو ( مهرودقم
 ىروباسنلا ريغصتلاب (ىتو+لا) دمج ىلا ن كلملا دبع ىا (ىلاهملاونا مامالا بهذ ) ىناثلا

 لوصالاو مالكلا ىلع نهلوطلاىف ةطسابلا ديلاهلو ةيعفاشلا م<فأ نيم رلاماماي بقلم ا وهو
 ىا 6( لاق ) ةعاملاو ةنسلا لها ءانع نم ىا 6 هريغو ) ةئامعلراو نيعنسو نامث ةنس ىفوت

 ةيحاصعلا بلقك اهسفناىف ةعيدبلا لاعفالاب ةداعلا قرخ ىف غلبا انذنع اذهو )ا ىلاعملاوبا

 ئا (رظانلا لاب ىلا قسي دق هناف) اهريغو ىتوملا ءامحاو ءاضيبلا ديلا جارذاكو (اهوحنو

 امل قال ماتا: لاه لهو لوأ نم ةكرابمو ةردابم يا اذلنلا نبك( اززإ دم 2: لباثملا يلق

 بحاص صاصت>انمر)ل اهو#و ةيحاصعلا يلقنم ركذام ىا (كلذنا] هرمس ةيفخو هسما

 هلا لاق ثيح نوعرف معوتام عونلا كلذف ىا (ماع لضفو نفلا كلذىف ةفرعم ديزمب كلذ

 مهو نف رك ذ امم رظانلا لإب ىلا قباسلا ىا كلذ دري نا ىلا) ردحلا يكلذع ىذلا ؟ريكل

 بلق نا ىلا كلقلل نيشاو مهولا .لوحضيو مهفلا قف إل وانا عك )و ضايخلا

 اماور ردقلاو ىوقلا لعاف لعف وهذا رشلا قوط تحن لخدبال امت اهون و ةيحاصملا

 نيئم ةزخسل ىفو «نيئمار) قدحاللاو قباسلا راستعا مهنم ةضراعملا بلطىا (قئالخغل ىرحتلا

 / قف ىلع ىا (هلثع اونأل مه٠الك سنح نم مالكب نينسلا ن ه) نيئملاىف ةخخس ىفو ةئام عمج

 | نمل لق هلوشب مهنعىلاعتو هناعس هللاربخا اك مهما قئالخلا ىا اوتيل ذر مهد م

 05 اريهظ ضعبل مهضعب ناكولو هلثم نونأنال نا رقلا اذهلثع اونا نا ىلع نْلاو سنالا

 قلخلا هللا عنم نااللا ) ةضتانا اب دعا كاهمدع ل مث ةضراعملا ىلع ىعاودلا رفوت دعب قس

 دقو ىا 6ّىن لاق ول م ةباثع) :ةزجلا ناسوف ةنالثلا هوحولا دحال ةضراعملا نع ئا (اهنع

 عم ساسنلا نع مايقلا هللا عني نا ىتأ ) ةوبنلل هاوعد قدص ىلع ةلاد ةمالعو ةبآ هنم بلط

 ىف ءاوتسالل مهضعل نع ىا 2 مهنع ةنامزلا عافتراو ه- ءاع) مهتردق عمة اىفو ( ممتردقم

 ىنلا'“كلذلاق ىذلاىا (كلذ ناكواف) ةيعيونتلاوا ىنعم واولا نوككنا دعسالو مهزوع لاح

 ةماقاىفىا (ةلالد رهظاو ةيآ رهبان م كلذ ناكل ماقملا كلذف ىا (مايقلا نع هللامهزحو)
 سائلا ملكت النا كتبا ايركزل ىلاعت هلوق هريظنو (قيفوتلا هللابو ) قيقحتلا ةنااو ناهربلا
 هن زخم ف هنا روهط هحور هيلع ىبخ ىا «.العلا ضع نع باغ دقو ايوس لال ثالث

 ةمولعم اهناقس اهلا ردن لو نامزالا قاب ىف ىا 6 ءايسنالا تايآ راس ىلع) نا رقلا ىه ىتل

 نم همعز ىذلا ىا (كلذنع رذعلل جاتحا ىتحال ناكم لكب ةولتم ناوا لكفف دحاو -

 ةدوحو مهم وهف ةناطق هينيَش ْئا (امايلآ ءاكذو برعلا ماهفا ةقدب ( كاضد اهروهط مدع |

 ( هيف ةزلأ اوكردا مهناو ) مهلماتو مهلقعت ةرثكو ىا 6 مهلوقع روفوو ) مهءولع
 تت الو عاج سه 15 الاس يسوم فج حو عع ص هم حب ع صو د د عم ع وعون دع 2 دع < - 22 ص همم عل ع عج تير سل رع ممعسم ب

 (ىا)



 -تاذفنما سف

 ( كلذنم مهءاجحو )ا مهتزم“ نم هنوكب يعل لاا /اىلا هلام امىا (مهتنطش ) نا رقلافى |

 هلك امن ةيأغ ١ مهتاك اردا ىخت ةعىا نيسلا حفل 11 لبطل كلانه هيف اوكرداامم ىا

 ىو ) نوءرف موق ىا ('طبقا!نه ) برعلا ريغو ىا انهي ( مهريغو )) هتغالب ةياهنو

 ةةيسلال ذب اونوك برعلا ادعام مه دعل «:نم اك ره ريغو 0 ىموم موقىا (ةتا نأ

 هوو :ةيميجملا_نيعلا تشر (ة واعلان .اوناكلا )إ ةياهننلا 9 ؛.مهفلا ةقدنم هه رطلا هذهب ىا

 ىلعىا ( مهلعزوج ثيح ) ةيضقلا ضع ىف ىا ( ةنطفلا ةلقو )2 ةلاهجلا لاكو ةنطفلا مدع

 نع لاق دقو ىلعالا مكب رانأ هس :ع ةياكح ىلاعت هللا لاق 3 مجد هاو د ) مهلوةع

 )ا ىف ١! مهيلع ْز زو>و ف دهانو هموق نوعرذ لضاو 0 فاسو البعو

 ليغ اى م6 روهط يوك نا ©( كلذ ) رفظ نب ىسوم هع“ اولا بأى ءامظع ند ناكو

 ةفاطيمعا ( اود.عو ) ماشا تاءحوع ىا . مهناعا دعب هودعف
 كيا زممأ ىتبنم

 هو كضايفر دوهلاى ا 4 هولتقامو ةاص ىلع مهع |محا عم ( مك سم نا ىسعىا ) 2 منملا 0

 ىلع لاق م هلق دعب مش ثلا هيلع ىقلان» اويلص ىنءملاو مهنع هللا ريخ |( ىا ( مهل هبش نكلو

 (يةنبلا تارهابظلا تاي ال نم 2 دوهيلا ىا ( مهتءاخ )ل هيلا هللا هعفر لب امش هولتقامو

 لعاف ( ام ) مهءاهوا ظلغو 1 . مهماهفا ظلغ رده رز ةئفنلا © راصرالل ) ةحتاولا ىا

 ةوضاولا لاوحالاو ةىصهأ اظلا رومالا» "ى لا ىا )2 ادهعمو هق نول 1 رز م ةزطس ىفو ءاح

 ىسوماي ملق ذاو ىلا هلوش مهنع هللاككح اك مهبنا اباطخ ىا اولاقف ةط-لىفو 6 اولاق )
 © ىؤاسلاو نملا لع اوريشل ملو رث ةيهاط ةساعم ا( ةرهج هللا ران دخل كا 59

 ادحاو اماعط قولا ريط نم قنايملاو ىواحلا نم نيحرتلا اولعحو مهلك ١ ىلع أ

 نوذأو ةءابدلا ىلا برقا ىا 14 ”ظاكأإ وه ىذلا اولدشساو ( دحاو ماعط ىلع ريصن خو اولاقو

 ةدللاو ةيراا3 ىا( ريح وه ىذدلاب 0 سدعلاو موفلاو ءاثقلاو لقبلاك ةسرااو رادقملاف

 اهتلاح لع ىا اهلها لع :بزقل آو لا ةليلعأ ىلا :ترقاو: ةقشملاو الكل ىلا :ةجعابلا 8 '

 | اه د ( هنايدلا لاوداو ةعا ايلا رومان لهلا ن هَ هوم“ لا روهظ لس اهدع تناك ٠غ

 لشرالاا و كااورسا قلوشوي مهتأس قاوم هلوق صهاط وهاك اهعيمح لب 0

 هللا الا هلاال اولوه نا وهو ديحوتلا ة 46 اكشن هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ءاحاذلو هللا نل ويل

 مهضعب كوق نم مزلبالو لحخلاو لاما لها هيلع عمجا ام اذه نال دوجوم هللا اولوش نابال

 لوط نأ هب اودارا 3 مهنم كال هبله مذا مهقلاخ صهدلانا صهدلاالا انكداهتامو اولاق ث.ح

 صه دلاىلا لامفالا صعنإ او.سنف ادضعل توكو اةطعل ئخمنا ىضفتش نارودلا ةرودو نامزلا

 انناو ) هيف ىفرصتملاوا هقلاخ ىا ىهدلا انا ىلاعت هللالاق دقو رصعلا لها هب نوهوفتب دق 5

 ةءاكس ىلاعت هللالاق م ابرق ىا. ( قازأ ىلا هللا ىلا مانسالاب برق: ) برعلا ىا ©( تناك
 ا عي للادنع | ةاعمش ءالوه اولاقو ىناز هللا ىلا انونرقيلالا مهديعتأام مهنع

 اقنهىا ( ملسو هيلع ىلاعت“ هللا لثط لوسرلا ليقف 7 هيبع دنع ند ةفسؤئا ( هدحو

 0 تك نسف لبست ناوارما ل كأن رك ردي ار نما ىا ( هلل افدو هلقع ليادب ) هلاسرا

 يس

 ظ
 ا

-ٍ 
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 برعلا ىا ( مهءاحاملو ) ةصعلاب ىفريشتو هب نما و ةثءبلا كردا هناالا لفون نب ةقرو اذكو

 مهتنطتةدط ىا ( هقدكذخ اومهف 0( مدقلان اقر فلاو ميركلانا رقلاوهو ( هللا ب اّدكب لوسرلا ( /

 ةلهو لوال م( مهتباهاو مهترطاف ةداي 7 ىا )ع مهل اردا لضعب اوندنو ١ مهل عم ةدشو

 'اوهلتكراو ىا ( اناعا موب لك اودادزاو ) ارخاآ مهاجو الوا مهمل ى' 4 هياونهاف هن زرع“ |

 (هتكىف ) اهلامحو اهلامىا ( اهلك ) اهوكر'ىا ( اندلا اوضفرو )اناّشاو اناسحا امويفاموي

 ةوقوهنيد ةرمعأ ىف ىأ © هتزمصن ىف ) مهاحاو مهمزاقا راسو ىا ( مهءاناو مهءابا اواتقو )

 ءافصدل خاب و ءايض هل عظام ىأ ( فود ذل حول ام 7 ءالقعلا تاراشاو وصفا تازاشعاو

 ءازل >6 ) جدد ( ه سمع أ روهظو هرئا نم قربيو ىأ لوعفملا هغرصن 2ظ0ظك بجو )

 جدا و 0 ىمووا لصهودح وأ تبهذنو هن زئا 7 هدا قو ةئكاس ةدودوم امه ءارلاو

 ,ناسترم ائمدق ]) دف ىور ©« هاا ريغ قاد سلا ان قفجو ) هماللكىلا ىا )ع هيلا

 كم ١ ٠ م 3 0 هادا 00
 نور نعء ىعيام 0 أه صا 2 ىا » اهروهطو ملسو ةلع ىلع هلل ىلص انس تار

 ءانغتسسالا دصقو ىناملا تاسوسح ىناعملا تالوقعم لثم ( اهروهظو كلاسملا هذه نوط

 نطبو رهظ اهنم لكل تازجيلاو تاي الاناف عما نم عمال لوقت نحو ءالعتسالا هذه نع

 نيحو تقو لك ىف ىا © نيعتسا هللبو نيعمحا مهنع ىلاعت هللاىضرو ) علطم دح لكلو

 اداعمو اشاعه ادانتساو اداتعاىا ( لكولا منو ) انفاشو انفاوو انيفاكىا ( انبسح وهو )

 ءادتقالام وحن هدو هلا ىلعو ءاسالا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو # | ضياو الواو !سهاطو انطاب

 هاوس امع اناتغاو !ذهل انيده ىذلا هللدملاو * ءايلوالاو ءالعلا نم مهعايتا ىلعو ءادتهالاو

 انلاجا تاربمابو انلامعا تاريخلاب انا متحا مهللا * هللا نيده نا الو ىدتهل انكامو

 مهنم ءايخالا تاق ٌدلاَو ننمؤللاو ناىسملاو نيسمحلل و الرفغاو اتاوحا تارسملا و

 نيمحارلا محراابو نيملاعلا براي 5 تعا ناما. كباوع املا بج ىلع !ةييعالا. تانومالاو

 باهولا كللملانوعب باتكلا فصن مت دقو # نيملاعلابر هللدملاو نيلسرملا ىلع مالسو

 هللاو بابلالا بابا دنع بابلا اذهىف نأث هل سيل ىذلا ناثلا مسقلا هولتيو

 لئاوا ىف ىناللا هفنصم هررح ب املاو عجرملا هيلاو باوصلل قفوملا
 عباسلا مكملالا دعل ه رمشع ماع روهش ند قاثلا ىدامح

 هسنك ةفدشا و

 نيمأ١

 ىناثلا دلحلا عبط هولتيو ىلاعتملا كلملا قيفوتب لوالا دلجلا عبط مت

 مس سوو وو سو وسير سس هسا ست ااا دلاابطاا

 مم مسس | مب
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 ٠ هراب

 *ء” 6

0000 

 يف

 *؟ هال

"6 

 9 د 3 ههحر را ىراقلا 5 ا ال افثلا 22 خي لوالا دلل ع ره 0-6

 هفيخنصتو باتكلا تابلت 7-5 نام ديعل انام

 سه#] العو لج ىلعالا ىلعلا ميظعتىف لوالا مسقلا

 ءاننىف © لوالا باءلا وف

 ؟ كوالا

 : ىناثلا "لصفلا

 صفا

 كثأ اثاا لصقفلا

 لصفلا

 ساما ىلصفلا

 سداسإاللصفلا

 مارك الاو

 3 عباسلا لصفاا

 نماثلا لصفلا

 < عساتلا لصفلا

 املا بالا 0

 للصف

 : ىلصف

 لصف

 : للصف

 هانامث نسحو

 : لصف

 * لصق

 3 لصف

 : لصق

 ةربملاو ةفطالملا دروه هاياىلاعت هءاطخ نه درو مف :

 لد و. نع .ةحسق ىف:

 ظ ةقفشلا دروم ماللسلاو ةاللصلا هيلع ه:ي> ىف ىلاعت هل وف ند درو امف ٌّ

 ىلاعت هللا مالعاىف :

 اًملحو اًاخ نساحلا هل ىلاعت هللا لب 5 ين

 لا لالخلاو لامكلا لاصخ تناك اذا ىلاعآ هللا هنحرب ىضاقلا لاق :
 10 تك 1 : عا 0
 حا هية علما 1 ءاق>ال ىلا عن هلئأ كمزك ١ ا نا

 مالسلاو ةهالاصإا ه.اع هفرعو هكر بيطو همس هف اظن اماو 2

 | هناك ر> للدتعا وهن انمل هحاصقو هساوح ةوفو هيل ءاكذو هاقع روثو اماو

 لولا هعالبو نأسالا ةحاصف اماو

 كارم هدأت 0 17 ةيسأ فرس اماو

 ! لوالاب رضلا بورضذ هثالث ىلعت ءاناصق امث هيلا ةو.طا ةرورضض وعدن اماو

 امأأ برضلا اماو

 ا تالاحخلا هيف 0 وهذ ثأاثاا برضلا أكوا

 ظ ديفا قالخ الان م ة.ستكملا لاصحخلا اماو :

 ملا لقحلاف امترئاد ةطَمنَو اهعسانب ريضتعو اهعو رق لصا اماو :

 ما اماو :

 م ؟ 1

 مالسلا هيلع هياع ىللاعت هللا

 ةماركلاو ءانثاانم هب قاعتامو ةداهشلاب ىلاعت هفدوىف

 مو هءاع ىلاعت هللا ىبص هردق ميظع ىلاعت هلال

 هردق ميظع ند 5 زءلا هباتك ىف هن هللا هريذأ مف

 هل هسالوو هءأع هنااص ه21>

 مالا || همأع هيامار 0 ٠ حتفلا هراوس حلا مق

 موةءأع هتأما رك ند 9 ع هس ملا هنأت ى ىف ىلاعت هللا هرهظا مف

 | هروذوب روش" و هير جدقلا قفشام ىف

|| 

 ل

 ١ ةددلاو هعادعشلا اماو



 اةييقالاواءاط هيو« : لمن

 هاواؤ «مغف كح اماو. : لطف

 ملا قاما عيمل .ةدحرلاو ةفارلاو ةقفشلااماو : لصف

 ءافولا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هقلخاماو : لصف

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هعضاوتاماو : لصف

 هتحهل قدصو هتفعو هتناماو ع هيلع ىلاعت هللا ىلد هلدعاماو * لص

 - هيلع ىلاعت هللا ىلح هراقوامأو : لصف

 ايندلا ىف لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هدهزاماو : لصف

 لجو نع هبرنم معو هيلع ىلاعت هللا ىلص هفوخاماو : لصف

 ةاللصلا مهيلع لسرلاو ءايدنالا حيمح تافصنا كاباو ىلاتهللا انقفو ملعا :”لاصف

 لا مالسلاو

 ةديما قالخالا ركذ نم هناحبس هللا كم ركا كانتا دق : لصف

 :لككمصوة عر ذطا انش“ ةطءا فارقت ىف + لصف

 لجو نعدبر دنع هردق مظعتباهرووثمو رابخالا حيت نم دروامف 31 ثااثلا بابلا وف

 لجو نع هبر دنع هناكءرك ذنم درو: اهف :لوالا لصفلا

 ملا ءارسسالا ةمارك هتتمضت اعب لسو هيلع ىلاعتدللا طر طل د
 هدسج وأ هحورب ءارنسا ناكله ءاملعلاو فاسلا فااتخا مت : لك

 مون اهلا لاق نهج لاطرا : "لضف

 لحو نمع هب رل م هيأع ىلإ اعن هللا ىلص هعوراماو لفك

 ةقرفتم شاوفىف : لصف

 برقلاو ون دلا نم هيلا رهاظو ءارعسالا ثندح قدر واف اماو : لصف

 ةماركيلا صوصخم ةمايقلاىف هليضفنا رك ذىف : لصف

 ةللظاو ةيحلاهل يضف ىف : لصف

 دو.4لا ماقملاو ةعافشلاب هليذش ىف : لصف

 ةليضفلاو رثوكلااو ةمفرلا ةجردلاو ةليسولاب ةناىف هليضفتىف : لصف

 للا رثالا حتضو ناآرقلا لئادنه ؤرقت اذاثاق ناف ؟ لتقف

 ظ هتايضف نم هتئمضت امو ملسو هياع ىلاعتهللا ىلص هلامماىف : لصف

 0 داع ا سي
ْ 
| 
 ظ

 5 ةتكن رك ذا انا اهو ىلاعتهللا هقثو لضفااونا ىذاقلا لاق : للصف

 ص اصخغا نم هب هو رش و تاردععملا ند هن كب ىبع ىلاعت هللا هرهطظاامف ني عبارلا باب اوف

 تاناركلاو



 سككس رووا . 2-7 771000000

 .هداع بولآىف ةفرعملا 1 0 لع نع هللا نا معا :

 3 ةزدعمم ءأب الا هب تءاحام انئامست ىعمنا معا

 الوالا هجولا ميظعلا نآرقلا زاتاف :
 بيب رغلا بواسالاو تيحمعلا همظن ةروص هزات ان م نناثلا هدح ولا <

 رام> الا ند هياع ىوطنا ام زاحم الا نم كثااثلادح ولا -

 ةفااسلا نورقلا رادخانه هبأيناام عبارلا هجولا :

 ةب مال واهيف عازئ الدهن هزاحتا نم ةعبرالا هوجولا ماده .

 لا ةعاؤارلا ينمو"

 ايندلا تمادام مدعتال ةيقان ةيا هنوك ةدودعملا هزاجتا هوجونمو :

 ةريثك اهوجو هزاحت ىف ةمالاىدلةهو ةمئالا نم هعاج دفكع دقو ل

 هتكرب ةريثكتو هش رمل هعناصا نيب ند ءاملا عب ىف 2
 سو هيلع ىل اع هللا ىلص

 هناعساو هك ريب ءاملا ريدعشلا هنا زر>عءم نه ادو هيشيامم و 3

 مالسااو ةالصلا هيلع هءاعدو 437 ضب ماعطلا ريثكتا هنا زعم نمو 4

 هنوعد اهنناحاو ةو.لا هلامتداهشو ردشللا مالك ىف :

 ملسو هيلع ىلاعتهللا ىلص هل عذجلا نينح ةصقفف :

 هةوعدو مللعا تاداخلا ياسو عقو اذه لثمو :

 تاناونملاب و يضخىفتان آلاف :

 مهمالكو ىتوملا ءايحاىف :
 تاهاهلا ىوذ و ىذرملا ءاراىق :

 ملسو هيلع ىلاعتدللا ىلدهءاعد ةباحاىف :

 مسو هياع هللاىلص هتاماركىف :٠
 خابويغاا نم هيلع عاطاام كلذ نمو :

 هاذانم هسافكو سانلانم سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هليلاعت هللا ةمصعىف :
 مولعلاوف راعملا نه هل ىلاعت هللا هءهح ام ةرهاملا هنا ردحءمنهو 3 لصف

 م هؤابنا هنانآ ىهابو هلاماركو مالابلا و ةالصلا هيلع هصئاصخ نمو < لم

 ما ةكثالملا

 ات فدارت ام هتلاسر تامالعو هنو لئالدنهو : لصف

 مالسلاو ةالصإا هيلع هدلوم دنعتاي آلانم رهظام كلذنمو : لصف

 لا بالا اذهىف انيتا دق ىلاعتهللا هحر لضفلاوبا ىضاقلا لاق :. لصف










